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1.1- ABERTURA

Carneiro e Nelson Wedekin, de informações aos Minis. .
térios da Economia, Fãzenda e Planejamento, da Previdência Social, das Relações Exteriores e da Aeronáutica.
L2.6 --Requerhnento

1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Ministro das Minas e Energia
N" 132 e 133/92, encaminhando informações sobre.

os •]uesitos constantes dos Reque-rimeritos n;-t~113 e 162/-92,

de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy e Jutahy Maga·

- N~ 547/92, de autoria do Senador Lourival Baptista, ·
solicitando a transcrição, nos Anai~ do Senado, do artigo
"Balanço Positivo", publicado no Diário do Nordeste de
I' de agosto de 19.92.
_1,.2.7- DiS,C!J_rsos do Expedie_nte

!hãs:s.

1.2.2- Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n' 54, de 1992, de autoria
do Senador Lourival Baptista e outros Senadores, que pro{~
be o uso do fumo e seus derivados_ no recinto do plenário
do Senado FederaL
1.2.3 - Comunieações
-Do Senador Moisés Abrão, de ausência d9s'trabaw
lhos da C..a, a pattir do dia .10 de julho de 1992:
-Do Senador Garibaldi Alves Filho, de ausência dos
trabalhos da Casa no período de 10 a 19 de julho do corrente
ano.
-Do Senador Darcy Ribeiro, que se ausentará dos
trabaThos da Casa no período de 3 a 7 de agosto do corrente
ano.
1.2.4 - Requerimentos
- N~> 545/92, de autoria do Senador Coutinho Jorge,
solicitando licença para tratamento de sâ.d:de, no período
de 7 a 10 de julho do corrente ano. Aprovado.
- N~ ·546192, de autoria do Senador Henrique Almei·
da, solicitando licença para tratamento de saúde, no pertodo de 18 a 27 de agosto do corrente ano. Aprovado,

SENADOR ANTONIO MARIZ- Razões da apre-,
eil.tação do req ueriniento de informações ao Mínistro da
3ducação, José Goldemberg a respeito de re!Ilanejam_ento
je verbas do Ministério para Outras áreas com fi.D!_ 'político..
SENADOR LOURlVAL BAPTISTA-Transcurso
dos RO anos do escritor !orgt:: Amado.
SENADOR. CHAGAS RODRlGUER~Premênciá
de providênCias em favor das popul3ções flageladas ·da seca
~~ Nordest~_. particularmente do Piauí.
{)ENADOR NELSON CARNEiRO --'.5(J' aniversá, rio da fund~çã9 _c:Jo.Senai. Hom.enaget;Ji.póstuina ao líder
' comunitário de Conceição do Macab1,1 - RJ, FranciscO
Tobias.
~ SENADOR EDUARDO SUPLICY- Considerá·
ções sobre notícias veiculadas em órgãos da Imprensa, a
respeito da possível liberação de recursos públicos para
entendim.ent<_?s _políticos..

u=_oru;>~_pg QJA

Projeto· de Lei da Câmara n' 58, de 1992.Cómplementar (no:> 73/91, na Casa de origem), de iniciativa do
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Presidente da República, quetinstitui a Lei Orgânica da
- Aprov'.!S_ã0, pela Co:m.i§são Diretora. dos Requeri-· Advocacia-Geral da União, e dá outras providências. Dismentos n'P ::.14, :>10, ::.Hs, ::J'2'L. e .:>L::~, de l,!:I:G, ae auJona , cursão encerrada, ficando a votação adiada pór falta de
~dos Senadores Pedro SimOn, Esoei'idião An!ffi, Ne_Ls<?n
quorum.
o
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Isapre.10 sob reapouubilldade da Mela do Seudo. Federal

Dirctor.Ocral elo Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor EE:cativo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Dlretor lnd..trial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dirotor Adjunto

ASSINATURAS
Senleitnl -·--····-······-····-···················-···-···--··-·-·-·-·-----· Crs 70.000.00

Projeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1992 (n' 91191, r - - - i SUMÁRIO DA ATA DA 137• SESSÃO---,
na Câmara dos Deputados), que renova a permissão autor-.
REALIZADA EM 30-6-92
gada à RBC - Rede Bahiana de ComuniCaÇão Ltda.,
' (Publicado no DCN (Seção II), de.1•·7'92)
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fteqüênCia
'RETIFICAÇÃO
modulada na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
de quorum, ..após parecer de plenário favorável ao projeto.
II), de 1'·7-92, na página n' 5467, 1' coluna, no item
Projeto de Lei do Senado n<? 121, de 1991, de autoria
1.2.6 - Comunicações da Presidência.
do Senador Marco Maciel, que determina a contagem de
Onde se lê:
tempo como de serviço no exterior, para todos os fins,
-Prazo para tramitação e apresentação de
o tempo de licença de diplomata cónjuge de diplomata
emendas ao Projeto de Decretç Legislativo n'? 78/92,
em exercício no exterior. Discussão- encerrada, ficando a
lido anteriortl).ante ..
votação adiada por falta de quorum.
Leia~se: ·
-Prazo
para tramitação e apresentação de
1.3.1 - Comunicação da Presidência
·emendas ao Projeto de Decreto LegislatiVo n0?-72/92,
- Térmii:lo--do prazo para apresentação de emendas
lido anteriormente.
aos Projetes de Lei do Senado no;>-\ 10, 95, e 132/91, sendo
que ao primeiro não foram apresentadas emendas e aos·
dois últimos foram apresentados substitutivos.
·
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses- r - - - SUMÁRIO DA ATA DA 1• SESSÁO - ' - - - ;
REALIZADA EM li DE Jl)ÜIO DE 1992
são.
1.4- ENCERRAMENTO .
,(Publicado no DCN (Sessão.II), d.e.z-7-92)
2- RETIFICAÇÃO

Ata da 137• Sessão, realizada em 30-6-92
3- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 314 e 315/92.
4- SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 1~ a·-31 de julho
de 1992.

5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERE!l DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES.

RETIFICAÇAO
Na página 5561, 1' coluna, no item 1.2.5- Re·
querimento,
·
Onde sele:
-NO? 477/92, do Senador Iram Saraiva, solicitando que sejam considerados com.o licença aut9ri-.
zada os dias 4 de julho e 5 de. agosto do corrente. Aprovado.
Leia-se:
- N9 477/92, do Senador Iram Saraiva, solicitando que sejam considerados como licenç<!; autorizada as ausências de S. Ex~ compreendidas entre
4 de julho e 5 _de agosto 9-o C?rrente. Ap~vado.
--

----
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Ata da 13ga Sessão, em 3 de agosto de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 2 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Nabor Júnior e Francisco Rollemberg.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
.
.

Alexandre Costa - Alfredo Campos - Antonio Mariz
-· César Dias - O!agas Rodrigues - Epitácio Cafeteira . Garibaldl Alves - Guilherme Palmeira - Humberto Lueena
- Joao França- João Rocha - Josaphat Marinho -José
Paulo Bisai- Lourival Baptista- Mauro Benevides- Nabar Júnior - Nelson Carneiro - Rachid Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o _comparecimento de 18 Srs. Senadores .. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de DeuS, iniciamOS nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário-prOcederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

lizados da mediCina e da saúde pública, cujos estudos, pesqui.:
sas e obse~açÓes têm cOlnprbvado que o fUmo é_agente causa~
dor de doenças fatais, como os diversos tipos de cân-ceres,
doenças pulmonares e cardiovaSCulares,- não somente à os que
fumam, béri1 como aos que respirain o ar contaminado do
anibiente-, desde 1980 já pronunciei, iie"Sta Casa, uma centena
de discursos, mostrando_ e comentando os terríveis inales que
-O Cigarro- e outros derivados do fumo p-rovoC-ain na- -saúde
da população, em todo o mundo.
Somente no Brasil, mais de 100 mil pessoas morrem,
a cada ano, em conseqüência do vício de fumar.
- Durante a Assembléia Nacional Constituinte, a discussão
em tomo_ do assunto convenceu os legisladores de incluírem
na Carta Magna vários disposítivOs-que disciplinam e amparam
as.ações e normas objetivando preservar a saúde pública (Art.
196), evitar a publicidade enganosa que a prejudique (Art.
220, § 49 ), e proteger o meio ambiente, património indispensável para a qualidade de vida, da ação destrutiva e perniciosa
de agentes diversos, inclusive o fumo (Art. 225 V e VI).
,A Câmara dos _Deputados, manifestando a yontade e
interesse da sociedade, incluiu em seu Regimento Interno
o seguinte dispositivo, no Título III, Das Seções da Câmara:

"Art. 73 ................ ·~ ·- ................_.......•....._...
XIV- a qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário."
Conforme previsto em nossa Constituição "A saúde é
direito de todos e dever do Estado".
Portanto, o Senado da República não poderá se negar
a uma medida de coerência com a Câmara dos Deputados
As inforinaçõe~ foram-enca·ririnhadas, ~m cópias, no interesse maior da saúde da população.
aos Requerentes: · · · ·
· ·
- ---~:"-----sobre o tema desta Proposiçãi:,-apreseritei O Projeto de
Resolução n' 53, de 1981, datado de 25 de junho, o qual
O Requeririlento--n.,.-113, de 1992, vãi aO arquivo;
teve a assinatura de 54, dos 67 Senador:e_s de então. Esse
e o de n9 162, de 1992, ficará na Secretaria-Gerã.l da
Projeto, embora com parecer favorável da Comissão de ConsMesa aguardando complementação das informações.
tituição e Justiça, foi definitivamente- ãrqriivado por caduciO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a medade em sua tramitação. Pode-se afiilti.'a.t: foi intenCionalmensa, projeta de resolução que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
te esquecido em alguina gaveta da casa·. o que é. lamentável.
É lido o seguinte
Onze anos de_pois-, animado com a receptividade dos SePROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54; DE 1!!92
nhores Senadores em recente discurso sobre a niatéria, e ainda
Proíbe o uso do fumo e seus derivados no recinto ·mais convicto da relevância e alta significação da medida que
o Senado poderá tomar aprovando a presente proposição a
do plenário do Senado Federal.
reitero· e justifico com o lastro das infonnações e denúncias
O Senado Federal resolve:
feitas em mais de 50 mil publicações científicas condenando
Artigo único. O Regimento Interno do Senado, aprovado o tabagismo como o maior flagelo desse século, a maior caUsa
pela Resolução nt? 93, de 1970, com as alterações posterio.res, evitável de doenças e morte, fato já comprovado pela própria
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo ao art. 184:
Orga!lízação Mundial de Saúde.
O objetivo d~&e~ Prc?jeto de_ Res.oluç_ão visa, maiS do
"Art. 184 ........................................•. ., ....... .
Parágrafo úirico. A qualquer pessoa é vedado fu- que simplesmente preservar, da poluição ambiental ó recinto
do Plenário da Casa. a saúde dos que nele trabalham e os
mar no recinto do plenário. n
efeitos danosos dos resíduos da fumaça nos equipamentos
Justificação
eletrónicos~ principalmente, num gesto formal e _solene, uma
Acompanhando a evolução da consciência mundial sobre atit.ude pública do Senado Federal em defesa da saúde de
os malefícios do fumo, proclamada pelos setores mais especi~~ todos os brasileiros.
n u ••

N9132!92, de 31 de julho último, encaminhando informa..
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 113,
de 1992, de autoria do Senador_Eduardo _S_uplicy; e
N• 133/92, de 31 de julho último, encaminhando informa·
ções parciais sobre os quesitos constantes do Requerimento
n' 162, de 1992, de autoria do Se~ador Jutahy Magalhães.
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• Sala das Sessões. 3 de agosto de 1992. -Senador.Lourival __!:eÕ.sa çampanha .!le -~~~lare~m~n~o sobre essas doenças "voBaptista . Jutahy Magalhães - Chagas Rogrigues -'Jonas luntariamente adquiridas'.'.
.
Ponheiro- Aureo Mello -Maurício Corrêa- Elcio Álvares
COm este projeto, pretende-se avançar no sentido de proi- José Eduardo - Albano FranÇQ_ -~.Humberto Lucena bir~ o uso do fumo no plenário e nas saJas de reuniões das
- José Paulo Bisol - Dirceu Carneiro ---Coutinho Jorge COmiSSões Técnicas do Senado Federal,
- Francisco Rollemberg - João França - Magno Bacelar
-ponto de partida para outros projetes mais complexoS,
abrangentes e decisivos.
- Cesar Dias - Irapuan Costa Júnior - José Fogaça Nabor Júnior- Mauro Benevides- Meira Filho- AlexanSala das s·essões, 25 de junho de 1981. - Senadores
dre Costa - F1aviano Melo - Mareio Lacerda - Epitácio · Gastão -Müller - Jorge Kalume - José Sarney - DirceU
Cafeteira - Carlos De~ .Carli - MarçQ M;aciçl.-:-:- "~a:~ir_ ü.u"_neiro _- Luiz C~valcante- Passos Pôrto -Hugo Ramos
Campelo - Dario Pere_i_ra - José Richa - NeJ. ~araqt~ã_o. - Luis Viana - Eunice - Michiles - Orestes Quércia - Lucídio Portella - Onofre Quinan - Esperidião Amin Tãrsb OUtra -:_ Alhert'o· SilVa -- 'Diitãrtê M3riz - Gabriel
Hermes - João Calmoo - _Aderbal J urema - Aloysio" Cha-Wilson Martins - Julio Campos - Ronaldo Aragão Raimundo Lira - Mário COvas -Teotónio Vilela Filho ves - Cunha Lima - Helvídio Nunes - Almir Pinto Rachid Saldanha Derzi - Gerson Camata - Louremberg NliQ COelho - Muiilo Badar6 -Leite Cliàves- Paulo BrosNunes Rocha -_Eduardo Suplicy - Garibaldi Alves Filho Sard-..:.... RobertO Saturnino - Franco Montoro - Amaral
- Divaldo Suruagy- Jarbas Passarinho- Nelson Carneiro P~ixoto - Alexandre Costa - AfforisO Camargo - Itamar
- Beni Veras -Pedro Simon - Junia Marise - Nelson Franco - EVandro Carreira - Benedito Canelas - Jutahy
Wedekin - Josaphat Marinho - Cid Sabóia de Carvàlho Magalhães - LomaJ?,_to Júnior:.__ Martins FiJ.4o -Bernardino
- Eneas Farias- Mansueto de Lavor- Ronan l'itO."::'"""~Lavoi Vi~na- Maria Syrlei- Laélia de Alcántara- José Caixeta
sier Maia- Fernando Henrique CardoSo -Amazoni_no Men- ~Mauro Benevides- José Fragelli --Tancredo NeVesdes -Hugo Napoleão_- Darcy Ribeiro- Carlos Patrocínio José Lins -José Guiomard -Moacyr Dalla- Gilvan Rocha
-José Samey- Ruy B~Celar- Antõni() Mariz---:-, Quilhe~e -João Lúcio - Luiz Fernando Freire -Raimundo Parente
Palmeira- Levi Dias:....__ Amir Lando..:.... João RoCha ..
- feotôriiO ·Vilela -Lázaro Barbosa.

-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SpNADOR
LOURlVAL BAPTISTA
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 5.3, DE 19&1
Proíbe o .uso do fumo em dependências do Senado
que menciona.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. O Regimento Interno do Senado, baixado
pela Resolução n"' 93, de 1970, passa a vigorar acrescido do
seguinte artigo:
·
"Art. 430 A- Durante aS sessões, é proibido fumar no plenário do Senado e nas salas de suas Comissões."
Justificação
Por várias vezes tiVe a oportunidade de,em campanhaque me propus fazer, ocupar a Tnõuna, para alertar a Cas·a
e, através dela, a Nação, sobre os malefícios do fUmo.
No que me diz repeito, verifiquei com satisfação, atravésde inúmeros apartes de meus nobres colegas, que não estava
sozinho nessa campanha.
Vários Senadores deram o seu test~munho pessoal sobre
os males acarretados pelo uso do fumo e, muitos deles, ·se
engajaram na campanha, com coragem e patriotismo, havendo
os Senadores Affonso Camargo e Evandro Carreira, apresentado Projetes de Lei especfficos.
..
.
Como é do conhecimento geral, inúmeras vezes se têm
levantado - tanto_ no Senado Federal, como na Câmara dos
Deputados - contra o vício de fumar, adVertindQ a Naç~o
brasileira para os nocivos efeitos do excessivo cons.uroo.. de
cigarro, que prejudicam a saúde e o bem-estar de quase 25
milhões de fumantes de nossa Terra.
Somos, nesta Casa do Poder Legislativo, 67 Senadores,·
dos quais, 47 não fumam e -dos 20 que ainda persistem nesse
hábito, alguns vêm reduzindo a quantidade de cigarros diariamente consumidos.
O ideal seria que o Poder Executiv_o, a par do atendimento
. médico-hospitalar normalmente prestado, desenvolvesse iii-

O SR. PRESIDENTE (Maum ..Benevides) - O projeto
de resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa durante
cinco sessões ordinárias, afim de receber emendas, nos termos
do § 19 do art. 401 do Regimento Interno. Findo esse prazo,
será remetido às Comissões competentes.
· Sobre a mesa, comunicações que_serão_lidas pelo Sr.
1"' Secretário.
·
· - '
- São lidas as segui_qtes
Em 9 de julho de 1992
Senhor Presidente,
lenhO a" honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 39. alínea a, do Regimento Interno,
que me--ãuSêntarei dos trab.alhos da Casa, para breve viagem
ao estrangeiro, em caráter particular, a partir do dia 10 de
julho de 1992.
Atenciosas saudações, .....;... Senador Moisés- Abrão.
OL GSGALV -039/92
Brasfiia-DF, 20 de julho de 1992
Senhor Presidente,
Comunico a V. E~ que estive ausente dos trabalhos do
Congresso Nacional no período de 10 a 19 de julho do corrente
ano, em virtude de estar acompanhando evol~ção do quadro
clínico de pessoa de minha fami1ia, que encontra~se internada
na l!JI__~_o __~osp~~~l Alf?e~_~instein em São Paulo, vitimada
por acidente automobilístico.
-' Certo da compreensão de V. Ex• para o exposto, coloco-me a sua inteira diposição para quaisquer esdarecimentos
que se fizerem necessários.
- Atenciosamente. -Senador Garibaldi Alves ,ll'iibõ.
GSDR OFÍCIO N; 13/92
Brasilia, 1(J de julho de 1992
Senhor Presidente,
Fui honrado com convite do Governo da Espanha para
participar da inauguração da Casa de América, instituição
recém~criada em Madrid, semelhante ao Memorial da Amé-rica Latina, Abrirei lá o ciclo de conferências sobre os_SQO
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anos do descobrim_enio da América _e passarei a integrar o
Conselho da Cátedra Simon Bolívar. .
.

· Em conseqüêriciã,- dirijo-me ·a V. Ex~, nos ternÍos do
Regimento· da CaSa~ ·para 'dizer qUe desejo aterider ,a esse
honroso convite, na quá.lidade de Senâdor da Repllblicà, afaSta,ndo-me do país d_;: 3~ a 7 d~_~Qlilo <!_e _19~2- '
V alho-me desta. oportumaade para renovar a V. Ex~ ni.eus'
protestos de estima e apreço.
- Atenciosamente, -Senador Darcy Ribeiro.
O SR: PRESIDEN:rE. (Ma11ro Benevides) ~O, expediente lido vai à publicação. . ,
,~ _
~ _ ·
~ ~
.
· SENADO FEOEfi!IL ·.·

,

.

.~

Sob;~-

Secretáno.
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a mesa, req_ueri':llento qu~ será lido Pelo

sr.
-

1~

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 545, DE 1992
- -- Exn19 .~ Si. Presidente do Senª-do Federai, Senador Mauro
Benevides,

-Requeiro na forma regimentár o ·meu afastamento dos
trabalhos desta Casa. -riá pet:_íedo de 7_ a 10 do mês de julho
do corrente _ano, para: tratámento de saúde, a ser re-alizado
em Sãó Paulo-SP. cOnf_órme atestado em anexo.
.
~ ~rasflía, 7 de julho de 1992. - Senador Coutinho Jorge.
'
''
.
'
.. -;'--

Subsecretaria da As:istênct~ ~~~a e Soc~al
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, que está devidamente instruído com, atestado

Ag~to de
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REQUERIMENTO N• S46, DE 1992

Senhor PresÚleôte,

médico, previsto no art. 43 do Regimento Interno, .fica conceci4a -11 licença solicitada.

RCqueiro,,nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento

ú.nemo, ~cençi!!- por motivo de doença, no período de 18 a
~obre a mesa, requerimento que será tido pelo Sr. 1"· 27 do me:s em curso, conforme laudo de inspeção de s:aúde ·
;:,eci~tário.
em-~~;ro.
_
Brasília,
22
de iulbo de 1992. - Senadorlienrique AlÉ lido e ;;tprovaqo o seguinte
meida.
·-

r ..
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DIÁRIQ ·DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev~des) - Apróvado
o'requerimento, que está devidainente instruído coni atest!'ldo
inédico, previsto no art. 43 do Regimento 1?-temo, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comuniCa ao Plenário que a Comissão Diretora, em
reuniãO realizada no dia 27 de julho último, aproVou os Reqtrerimentos n" 514, 516, 518, 522 e 525; de 1992, de autoiia
dos Senadores Pedro Simon, Esperidião Amin, Nelson Carneiro e Nelson Wedekin, de informações aos MinistéJ;iõs da
Economia, Fazenda e· Plaqejamento, _da Previdência Social,
das Relações Exteiiores e da Aeronáutica.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requeriment~ que será lido pelo Sr. 1~' Secretário. ·

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 547, DE 1992
Nos termos do art. 210__do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "Balanço Positivo/' publicado n_o Diário do Nordeste no dia 19 de agosto
de 1992.
. . .· .
. .. . . . .
Sala das Sessões, 3 de agosto de 1992.. -Senador Louriv.al
Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -..,.A matéria
vai ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro oradof inscrito, O·nobre
Senador António Mariz.
O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ no iqício
do mês de julho, o País foi surpreendido com o_ estrépido
provocado pela revelação de uma fita grâ.vada em Vídeo, na
qual o Senhor Presidente da República, em pronunciame~to
feito ainda em 1988, acusava o Ministro da Educação- hoJe,
seu Ministro-Chefe da Casa Civil e, então Ministro da Educação do Governo José Samey - de u~ilizar os recursos do
seu Ministério paTa o aliCiamento pOlítico no artõ ·eleitoral,
quando das eleições municipais de 1988. Sua Excelência chegava ao extremo de classificar, de forma desairosa, o Ministro
Jorge Bornhausen como "mala preta". E essa designação se~
constituiu na chave de todo o noticiário.
O CorTeio Braziliense dizia, no dia 2 de julho:
"O ataque mais forte, contUdo, foi contra Jorge
Bornhausen que- segundo ele:._ chegava com a mala
preta cheia de dinheiro, e dizia para o seu pessoal:
-Toma este dinheiro para você construir um prédio,
mas você aplica na campanha de fulano e lá na frente,
você presta contas comigo."
A evocação deste episódio, Sr. Presidente, parece-me
oportuno não só porque, novamen~ á imprensa, em sua:
totalidade, anuncia hoje reunião no Palácio do Pla_n_alto, às
15h30min, onde confrontar-se-ão os representantes da área
política do Governo com a equipe económica, para definir
recursos à área social, representada pelo MinistériO- da Ação
Social, e a área de transportes, representada pelo respectivo
Ministério, com O objetivo, segundo a imprensa, de merca~
dejar votos na Câmara dos Deputados, de modo a estabelecer
uma barreira preventiva ao possível pedido de bnpeachmeot
do Presidente da República, este decorrente dos ~&uardados
resultados da CPI que examina denúncias contra lo Sr. PC
~

-

ll)
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Farias. A evocação desses fatos, portantO, iris-ei-e-se dentro
de_um_contel'tQ extremamente ilustrativo dessa denúncia paradoxalmente_ f~ita__E~<?., ~~~ai PreSi~~t~, CE! §Eoca ~~. Já D.ão estranhar~! aqui a contradição, já não irei sublinn_a,
v ..:'ato de q u~ os supostos processos aenunctados em 198ff,
pelo Presidente da República, possam agora estar sendo ress~scitados por Sua Excelência, e, ironicamente, recorrendo
aos mesmos personagens.
-- Será prudente aguardar o resultado dessa reunião datar~
de, entre os setores político e o económico, como dizia, para
que se põsSã formar um juízo seguro sobre as decisõ~s que
ali serão tomadas. Mesmo portwe se o setor político·, se a
Casa Civil obedece .ao Palácip_.do Planalto, a equipe económica, geralmente, subor~ina-s~ aos organismos internaci?-~
nais; tem outra fonte a matriz das suas ações, as diretrizes,
'os delineamentos das suas ações.
Quando me reporto a esse episódio do discurso do candidato a, Fresidente Fernando Collor, na reunião de Petrópolis,
em 1988, é que me preocupa a posição do Ministério da Educa'ção e, mâis e-specificamente, do Ministro da Educação, Professor José Goldemberg. O Ministro que granjeou a reputação
c_J~ grande professor, de cientista emérito, que obteve o respei_íQ_.da .universiçlade e dq meio acadê.mico 110 ~ais, expõe-se,
com certeza, agora, a receber do próprio Presidente da República julgamento severo, na medida em que se dedica a um
infindável pérrilo através do País e, sobretudo, na Região
Nordeste, distribuindo convênios com Municípios.
É a reprodução de fatos a que se referia antes o Presidente
da República; é a reiteração _,_aparente, ao menos - de
uma prática que o próprio Presidente, então candidato, condenava: a utilização de recursos do Tesouro Nacio_nal afetos
ao Ministério da Educação, para ação supos.t,amente política,
para o aliciamento de apoios em ano de eleições municipais.
Em função disso, Sr. Presidente, apresentei à Mesa do
Senado Federal requerimento de informações, dirigido ao Sr.
Ministro José Goldemberg, que eu me permitiria ler para,
após a leitura, prosseguir e concluir as minhas considerações:
"Nos termos do art. 50,§ 2" da Constituição Federal, dos arts. 215, I, e 216, I, !lo Reg~ento Interno
do Senado Federal, e do Ato dâ Comt_ssão Diretora
n9 14, de 1990, requeiro sejam soHQtadas ao Sr. Ministro da Ediicação· as seguintes infol1I\3çõe~
1"....:...... identi.ficação dos convênios firmados entre·
o Ministério da Educação e Estados e Município~ da
Região Nordeste, de maneira geral,. e da Paraíba; em
particular, durante o exercício de 1992;
2"'- progra!llação 4_etalhada dos termos de celebração e cronogram.a de desembolso no período compreendido_ entre 1"' de janeiro e 3 de outubro de 1992
- data de assinatura, tipo de convenio, valor conveniado, fontes de recursos e cronograma de desembolso.
O mesmo para 1991, em igual período;
3_9 """":'""critérios utilizados para a escolha dos Muni--cípios benêfici3.dos. 0 ·reque.nmento esta assiin justificado:
"A atual conjuntura economica tem oferecido
crescentes limitações objetivas aos investimentos insti- ~
tucionais no setor Educação, tornando ainda mais crítica a questão no âmbito da participação do Estado em
serviços essenciais inerentes à sua natureza. Exatamente em funçao dessas restrições decorrentes da escassez
. de fontes de ijnanciamento, a "atividade
. . fiscalizadora I ~
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desta casa, riOs termos do disposto na Carta Constitucional, pressupõe o acesso às informações geradas pelo
Poder Executivo, cOmO forma Se subsidiar a tramitação
de matérias- de interesse social.
_
Em ano eleitoral, as pressões ofiginádas cte demandas políticas tendem a comprometer o desempenho
equilibrado da repartição dos benefícios, cliil:lpíindo,
pois, ao Congresso, aprimorar os mecanismos de controle utilizados no exercício de sua competência fiscalizadora, razão por que as informações requeridas adquirem conotação indispensável."

Ora, Sr. Presidnete, Srs. Seandores, no curto período
que abrange o final de junho e o mês de julho, multiplica-
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da Educação e Cultura. E_ é essa a minha espectativa, que,
ao responder ao pedido de inforinações possa o Ministro demonstr3:r que não o move a preocupação eleitoral, que não
está a serviço da ação corruptivã que pretende aliciar apoios,
seja aos Partidos de sustentação do Governo nas- eleições
municipais, seja ao Presidente da República na sustentação
de suas posições na Câmara dos Deputados e no Congresso
Nacional. Que esses convênios possam expressar, de fato,
a adoção de critérios aceitáveis, sérios, fUndados em números,
em objetivos de política educacional,. de tal modo que não
se verifique pura e simplesmente o desperdício, a malversação
de recursos do Tesouro Nacional.
Infelizmente, a prática, no Brasil, é outra. O que se ve
a Cada eldçãõ é repetirem-se esses fatos; é saírem os Ministros
coirio aUtênliCos "malas pretas" - usando a expressão do
Presidente da República-. para-espalhar, sem critél).o, sem
forma nem figura de Direito, dinheiro público, dinheiro extraído do Tesouro Nacional, meios que pertencem ao povo brasi.leiro para com eles, pUra e ·simplesmente, construir projetas
políticos--de natureza duvidosa.
É essa a preocupação básica do meu requerimento e do
meu discurso, neste momento, Sr. Presidente. Preocupa~me,
evidentemente, a desfiguração de um homem público, de um
-cfentiSta;-de um grande professor que o País, afinal de contas,
habituou-se a admirar. Seria, sob todos os aspectos. lamentável que o Ministro José Goldemberg se visse seduzido pela
ação política menor. se prestasse a ser instrumento de ações
subalternas, ainda que inspiradas no Palácio do Planalto.
E- a minha preocupação é tanto maior quando leio no
O Estado de S. Paulo, do dia 10 de julho passado, que o
.MiniStro liyrou-se da perplexidade que o acometera ao tomar
conhecimento das graves acusações que envolvem o Presi.:.
dente da República: o decoro presidencial, a imagem de probidade que se requér do Presidente da República. O Ministro
confe·ssa ter ultrapassado essa perplexidade e permite pôr em
dúvidas os fatos apurados na Comtssão Parlamentar de .Inquérito. Chega a dizer: "Se existe evidência, é só nóS J~thais._"
Isso nesse grande diário do dia 10 de julhq, cQmq acabei
de referir.
Assim," Sr. PfeSidente, ao trazer-esses números, ·ao referir-me à viagem interminável, ao passeio ministerial ao longo
do território .brasileir<;>-" essa espécié de vilegiatura cheia de
suspeições, trago igualmente o teor do requerimento de informação, que espero possa tranquilizar o Senado da República
e o Congresso Nacional, pois, afinal, somos responsáveis,
nos termos da CoiiStituj_ç_ão, pela fiscalização da adminsitração
pública.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

ram-se as viagens, as visitas do Sr. Ministro -da _EÇI~cação
aos Estados, sobr~titd9 os do Nord_este, a par de reuniões
solenes, formais, produzidas no Próprio Palácio do Plarialto,
quando a convocação de Governadores ou de Prefeitos-âas
Çapitais procurou- ãssurp.ir, na visão do Palácio, o caráter de
solidariedade ao Presidente da República.
O Presidente, enredado nas denúnicas do seu irmão Pedro
Collor de MeUo, acossado pelas revelações da CPI do ConM
gresso Nacional, busca por intermédio dessas· solenidades,
a que comparecem Governadores e_ Prefeitos das capitais- e
eventualmente do interior, simular apoio, simUlar solidariedade face aos fatos detectados na CPL Mas o que realmente
desperta curiosidade e suspeita é a repetição das viagens do
:Ministro aos Estados, o caráter político que se empresta a
essas viagens, o fato de que em Estados governados por Partidos de oposição, em reuniões rriiitisfe-riais, ·concos-representantes dos Municípios, excluem a autoridade maior local o Governador-, como ocorreq. no Ceará_, no día 17 de julho
·
_ ____ _
passado. __
Os núirieios que a imprensa- tem divulgado relativos a
esses convênios são de molde a justificar as apreensões que
se contém no meu requerimento de informações.
No dia 25 de junho, reuniram-se em.Brªsília com o Ministro da Educação, os Prefeitos_das capitais- vinte e seis ·capitais - , aos quais fóram distribuídos 90 bilhões de cru.zeiros
destinados, naturalmente, ã melhoria da qualidade do ensino.
à elevação do nível pedagógico dos professores, a uma melhor
política salarial, à construção de prédios públicos destinados
__ __ __ __ _ _ _______ _
a escolas e assim por diante.
Nessa mesma ocasião, o Ministro já àntecipava que dispunha nos seus cofres de mais 300 bilhões, que seriam destinados
a 1.500"Municípiõs no interior brasileiro, e outros 500 bilhões,
que seriam canalizados aos Estados da Fed~ração.
E, de fato, Sr. Presidente, Já no dia 2 de julho, S._ Ex~
se deslocava ao Estado do Maranhão onde reuniu sessenta
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
e quatro Prefeitos com os quais assinou convênios da ordem
a
palavra
ao nobre SenaQor Lourival Baptista.
de 12,5 bilhões de c_ruzeiros.
No mesmo dia, pousava no Rio Grande do NOrte, onde
0 SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
a cena se repetia; desta veZ, trinta e quatro Municípios e o Seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bahia
30 bilhões de cruzeiros; no dia seguinte. TereSina, no Piauf festejará, a partir-de amanhã, dia 4 de agosto, até o próximo
-trinta e oito Municípios, trinta e oito Prefeitos e 4 bilhões dia, 14, o transcurso dos 80 anos de vida de um dos maiores
de cruzeiros em convênios; no dia 9 de julho, Recife -sessen- e mais conceituados escritores da história contemporânea de
ta e dois Municípios,-17 bilhões e 100 milhões dê cruzeiros; nos"S"o País.
·
uma semana depois, 17 de julho, no Ceará, setenta e nove
A -aahia tem demonstrado sempre sua exubetante inspiMunicípios, 15,5 bilhões de cruzeiros; no dia 24 de julho, ração em vários ramos de cultura e da inteligência brasileira;
em Alagoas, cinqüenta e-três Municípios, 9,3 bilhões de cru- tem mostrado o vigor e a beleza de sua criatividade em di versas
- áreas onde se manifesta o talento nacional, principalmente
zeiros.
Esses dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, p-oderão, na música, na literàtúra e nas artes de um modo geral, contri~em dúvida, significar a ação normal e rotineir,a do MiniStériobuindo de modo subtantivo, pelos seus próprios costumes.
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hábitos e tradições, para a formação da nossa cultura que

tem na Bahia fortes vínculos de berço e origem.
A Bahia deu à literatura brasileira, no passado, vários
escritores e poetas, como Rui Barbosa e Castro Alves, e,
nestes últimos anos, músiCOs famosos, pintOres ·renornados
. e, entre homens de letras, um dos maiores cronistas da vida

simples, sofrida e intensa do povo nordestino, suas crenças,
sua força, princípios, ideais, costumes e hábitos, dentro de
uma realidade sociológica que mostra, de forma marcante,
a verdadeira feição humana _e mística do nosso povo.
Os livros da inspiia:Ção extraordinária desse autor, já
imortalizado pelos seus méritos, são verdadeiros tratados, em
linguagem pitoresca e precisa, sobre a vida das comunidades
do_ interior e da parcela da nossa população de influência
baiana que, pela sua própria origem histórica, pôde mos dizer,
da vida nordestina, retratada em seus livros --:- às_ ve_zes com
veementes protestos, denúncias ou como críticas formuladas
em situações hilariantes-, nos traços ma-rcantes de fé, trabalho, valentia, malícia-, honra e dignidade, direitO -e--justiÇa,
conflitos, paiXões, esperãriç3, sexo, vida, morte e religião.A Bahia, suas academias, centros literários e seus terrei.:.
ros nesses próximos dias, refletirão sobre a obra_ desse: poeta
e escritor, de afinadíssima sensibilidade e inspirada inteligência, que é Jorge Amadv.
_
_
-----A Pi-ogrãmaÇão de seu aniversário, cOorden:ãd.a pelo Go- I
vemo da Bahia e pela Fundação Jorge Amado, consta de
palestras, exposições, espetáculos musicais, mostras cinematrográficas, seSsões solenes e até um seminário intei:Jlâ;cional
de estudos_ s_obre o autor, com a participação de grandes expressões do meio intelectual do Brasil e do exterior. Os eventos ocorrerão- em váriOs· lugares, principàlmente em Ilhéus,
Jequié, Rio de Janeiro, SãO Paulo e, inclusive, Paris, no salão
principal do Centro Geõ-rge Pompidou. DO governo argentino~
receberá comenda da Ordem de Maio, e, em Ilhéus, o título
de Doutro Honoris Ca'!Sa, concedido pela universidade !ocal.
Durante os festt:;:jos dos seus oitenta ~nos, Jorge Am_ado,
um dos irmãos escritores _brasileiros que sempre viveu quase
que exclusivamente de se_us livros, colherá merecidas homenagens, tendo seu nome lembrado e sus obra avaliaqa f1._ão apenas
nos lugares que foram cenário de_s_eus roma:rices, mas taMbém
nos grandes centros urbanos em que foram difundidos e no
exterior, onde foram traduzidos em vários _idiomas.
Jorge Amado viveu algum tempo em Sergipe, onde residia a grande parte de sua ascendência familiar. Em Itaporanga
da Ajuda ele escreveu um dos livros m_ais importantes da
fase inicial de sua carreira de grande escritor. Seus personagens
e parte dos ·cenário-s em que eles viveram têm muito dos lugares, da vida e da cultura do povo sergipano e das peculiaridades
fronteiriças dos dois Estados.
CY ãí.i1or de "jiiblãbá'': "Gâb-ridã:'',-"Seára Vermelha",
"Tereza Batista", ''Os Velhos Marinheiros", ''Tieta do Agreste", "Mar Morto", "São Jorge dos ILhéus", "Tocaiã Grande". "Tenda dos Milagres" e ainda o iriédito "Navegação
de Cabotagem", que será lançado neste mês de agosto. Tambémescreveil, há vários anos, ''Capitões da Areia'', chamando
a atenção do País e sensibilizando a consciéncia nacional para
a dura realidade de vida e da problemática dos meninos e
meninas de rua, os chamados pivetes e maloqueiros, que,
embora não tanto quanto atualmente, já mereciam a atenção
da sociedade e do governo, estimulando a iniciativa de entidades ligadas ao amparo e assistência do menor, como o próprio
Istituto Lourival Fontes, em Aracaju, que em setembro faz
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25 anos de sua fundação e por onde já passaram milhares
de crianças._
_ _
Portanto, Sr. Presidente, Sergipe se associa aos festejos
dos 80 anos de Jorge Amado, que é muito querido pelo povo
sergipano e foi meu Contemporâneo em colégio de Salvador,
quando fizemos o curso ginasial.
O Jornal de Sergipe, em edição de 2 do corrente, publica
o artigo de autoria do ilustre jornalista e escritor Manoel
Cabral Machado, que traça uma síntese biográfica de Jorge
Amado, com uma preciosa cronologia de sua inestimável aventura literária, _que, na apreciaçã-o de Cabral Machado, segue
também o roteiro de sua aventura na vida, sempre combativo
e atuante, com passagens pela política, quando foi Deputado
Federal, e, após cassado, viveu muito tempo na clandestinidade, combatendo o Estado Novo. Perseguido, passou a
viv_er em Paris, na Hungria e na Republica Tcheca e Eslo~aca.
Depois do seu primeiro livro, "O Pafs do Carnaval",
em 1931, jamais deixou de escrever sobre a vida, as paixões,
a política e os costumes do povo simples, contribuindo de
fórma decisiva para uma melhor compreensão sociológica de
nossa-gente, inspirando mais dignidade e humanismo para
com a pobreza e as populações marginaliZadas.
- Desta tribuna do Senado envio-lhe os meus cumprimentos, extensivos à sila esposa e com(>ã.nheira de tantos anos,,
a também escritora, Zélia Gattai.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, dos seguintes artigos publicados pela
imprensa sobre a efeméride:
- -'-'Oitenta Anos de Jorge Amado, com muita Festa-,.
--A Tarde, edição de 30 de julho;
-~~Jorge Amado Chega para as-comemorações" ___:_Folha de S. Paulo, edição 31 de julho; e
- "Jorge Amado, o oitentã_o insuperável", de Manuel
Cabral Machado - Jornal da Cidade, de Aracaju, edição
de 2 de julho passado.
Este o pronunciamento que desejava fazer à Casa, em
homenagem a Jorge Amado, esse homem extraordinário, esse
grande jornalista e consagrado escritor, esse grande baiano,
que foí meu colega de colégio em S-alvador, na Bahia. Não
podia deixar de fazer este pronunciamento. (Muito bem! Palmas)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
OITENTA ANOS DE JORGE
AMADO COM MUITA FESTA
A Tarde, 30-7-92
A Fundação Casa de Jorge Amado apresentou oficialmente, ontem, em entrevista coletiva, a programação 9os 80
anos do escritor baiano a serem comemorados no mês de
agosto em Salvador, Ilhéus, Jequié, Rio de Janeiro, São Paulo
e Paris. O destaque é o "I Simpósio Internacional de Estudos
sobre Jorge Amado", que durante três dias reunirá, em Salv~
dor, escritores, estudiosos e tradut_ores. de vários países, para
a.discussão das obras do autor de "Gabriela Cravo e Canela".
Paralelamente, será realizados e o lançamento da última obra,
"NaV-egação do Cabotagem", exposições, seminários, -espetácuJo musical e apresentação de filmes e .documentários.
'
Segundo José Augusto Burit)r, diretor executivo da Fundação Cultural do Estado, os eventos, que ocorrem entre
4 e 13 de agosto, exigiram investimentos da ordem de US$60
mil (cerca de Cr$ 250 milhões), repassados pelo governo esta-
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duaL A participação da iniciativa privada, mais uma vez deixou a desejar, os auxilias c~egaram somente por meio de
<:\ç~CQJltOS nas passa'genS 3.éreas, ·~comodaÇÕeS DOS hotéis t

~ montagem da infra-estrutura necessária para a realização
<las diversas atividades. Artisticos como Dorival Caym_mi, Ma-

ria Bettíânia, Gal Costa, Margareth Menezes e os grupos Olod.u~e Filhos de Ghandi abt:iram mão dos "cachê_s".
A primeira etapa do calendário prevê, no dia 4, uma
entrevista coleti~ com o escritor e sua Inulher, a _escritora
Zélia Gattai, .na fundação. A expectativa é que, no- mesmo
dia, sej~ lançado em Salvador o novo 'livro (o laóçamento
ofiCial programado para a Bienal do Livro, em São Paulo,
no final de agosto). No dia lO,haverá ,a entrega ·do Prêmio
Nacional de Romance Jorge Amado/80 _Anos_ ao livro "O
Diário Submerso't, da mineira LúCia ChiedeS~ eexposiÇão
de gravuras de Calazans Neto, intitulada "De 'um casarão
no Largo do Pelourinho Tieta e Tereza -chegam para feStejar
seu criador, Jorge Amado".
Temáticas
Ainda no dia 10, será abertO, na Reitoria- da UFBA,
o " Simpósio Interna~.Qnal de Estudos sobre Jorge Amado
- Um Gi"apiúnã iiõ País do Carnaval", tendo como- temas
principais "Uina Visão Multirracial dos Personagens'', ''Lirismo Erótico" e "A Comédia dos Orixa~". Participam Darcy
Ribeiro, Lygia Fagundes Telles, João Ubaldo Ribeiro, Dias
Gomes, Carlos Heitor Cony e Luís- Fernando Veríssimo, dentre os brasileiros. Como convidados estrangeiros, o professor
Urbano Tavares Rodrigues - da Universidade Clássica de
Lisboa; o jornalista francês Henry Raillard e o presidente
da Associação dos Tradutores dos Estados Unidos, Chifford
Landeres.
·
A diretora executiva da fundação, Myrian Fraga, frisou
que a entidade "não podia deixar passar em brancas nuvens
a comemoração dos 80 anos de Jorge Amado"''. Ela observou
que a "programação ideal" começ~:IU a ser preparada no final
do ano passado, a crise económica afetoU- a contretízação
de alguns projetas e, mesmo assim, se estruturou uma boa
programação. As homenagens ao escritor extrapolaram as
fronteiras há muito e também, no dia 10, Amado recebe a
Comenda da Ordem. de Mayo, concedida pelo gQverno argentino às personalidades das div~rsas áreas.
_
Paris também será um dos palcos com exposição das obras
do baiano, np salão principal do Centro Georges Pompidou,
de dezembro a janeiro de 93. Bem antes disso, ele recebe,
em Jequié, o título de Doutor Honorls CauSa cOncedido pela
universidade, e IlhéJJS lhe homenageará realiz;1ndo uma mos-tra de vídeos, fotografias·· e-publicações. Ainda em Salvador,
uma exposição de artes. plásticas com trabalhos de conhecidos
ilustradores das obras do auto, como Carybé, Carlos Bastos,
Floriano Teixeira e Calazans Neto.
Em Tempo
• Completou 80 anos na_ última segunda-feira D. Luiza
Oliveira Setaro, que comemorou a data reunindo a família:
filhos, noras e netos.
• Ontem, a Fundação Casa de Jorge Amado reuniu a
imprensa para apresentar o programa oficial dos "80 Atias
de Jorge Amado", que serão comemorados na Bahia, durante
o- mês de agosto, com lançamentos, exposição no Museu de
Arte da Bahia, seminários e uma série de outrOS eventos.
O destaque ser~ o I Simpósio internacioç.al sobre Jorge Amado, que vai reuni~. escritor.es, tradutores ~ estudiosos de vários
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países dó mundo, OOtnO-também o lançamento de "Navegação
de Cabotagem"', último livro de Jorge.
• E, já esp~lhados pelas ruas e avenidas, da cidade, desde
segunda-féira, outdoors homenageando Jorge Amado pelos
~eus 80 anos, de suas amigas na NR Galeria de Arte.
Se alguéM_ quiser- copiar, não faça cerimônia, ~mo já
fez com a exposiÇâo em homenagem ao nosso imorta_l e escrito~
maior. Pessoas que vivem na sombra dos outros porque as
outras não copiam nada.
Folha de S. Paulo -31-7-9'2
80ANOs
JORGE AMADO CHEGA PARA COMEMORAÇÕES
O escritor b~o .Jorge Amado desembarcou ontem, às
4h20min, em Salvador, vindo de Paris. Os 80 anos do autor,
que transcorrem no próximo dia 10, serão com·e:morados duw
rante dez dias, entre 4 e 14 de agosto, com palestras, exposiÇões, sessões solenes, espetáC\).los musicais, -mostras Cinenlàtográ:ficas e um seminário internaCional para discussão da obra
do autor de "Gabriela, Cravo e 'Canela".
Além de Salvador, a programação - coordenada pelo
governo do Estado da Bahia e Fundação Casa de Jorge Amado
~se estende pelas cidades de llhéus, Jequié (BA), Rio de
Janeiro, São Paulo e Paris, na França, onde acontecerá uma
exposição comemorativa no salão principal de centro Georges
Pompidou.
Um destaque da programação será o lançamento do últi·
mo livro do escritor, "Navegação de Cabotagem", previsto
para acontecer no 4ia 13 de agosto. No dia do aniversário,
os Organizador~s programaram para o Largo do Pelourinho
(centro histórico de Salvador) um espetáculo musical que vai
reunir Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Gal Costã, Marga.;.
reth Menezes, a banda Olodum e o 3foxé Filhos de Ghandi.
· O lado teórico da progra,mação é o 1' Simp.ósio Internadon de Estudos sobre Jorge Amado, no hotel da Bahia, com
a presença de escritores, estudiosos e tradutores de diversos
países, entre os quais Darcy Ribeiro, Lygia Fagundes Telles,
João Ubaldo Ribeiro, Dias· Gonles-, Carlos Heitor Cony e
Luis Fernando Veríssimo. .
Entre os convidados estiailgeirOS estão o professor U rbano Tavares Rodrigues, da Universidade Clássica_ de Lisboa.
o-o jO:r'nã.liSta francês Henry Raillard e o presidente da Asso-'
ciação-dos Tradutores dos EUA, Clifford Land.res.
Jornal da Cidade - 2-8·921

JORGE AMADO, O OITENTÃO INSUPERÁVEL
Manoel C. Machado
Neste mês, no dia-dez de agosto, galgará os oitenta anos
profícuos o nosso romancista maior e -sempre renovado o baiano Jo~ge AmadO. É, creio, atualmente, no ritundo, o mais
fecundo e mais extraordinário romancista. Se eu disser-lhe
isto, na tampa da cara, ele me volta as costas, considerandoMse
ofendido, pois odeia comparações e elogios, considerados ex
cessivos. Esta, _porém, é a verdade indiscutível. Indago: qual,
nas literaturas atuais, o romancista, que possui obra roma.nesca, tão vasta e variada, e, ao mesmo tempo, tão bela e
humana? Acrescenta-se, ainda, a exuberância do seu poder
expressional, tal a força vital no exprimir lirismo e graça,
humor ou grandeza épica.
Ademais o Jorge Amado_ é um_ romancista telúrico ao ex~
primir a força da teria e a sensibilidade do povo, nas suas
paixões e sensualidades, n~s sua~ aspirações e religiosidades
R

6254 Terça-feira 4

PIÁRIO PO Ç()NGRES$0 NAÇIONAL~ l!L

pr:fuiitTVas·:· Como a Substância huniãn:i -é grandioSa e =nca,

- ... ~to de 1992

(i%4);'1erida dos Milagres (1969) e,o Sumiço da Santa (1988)
nas suas virtudes e b~xarias-, ante as circtinstâilcias _dá ·vida, e outr:o_s.
.
·
_ _
·
forge, em suas estóri'ãs e personagens, j:pjiaiS Se ·repe1e ou
Agoia, Jofge--ariuricia ünl liv~o ~e memórias: Navegação .
jecepc;iona, pois conhece a natUreza hu~:;.oa e sabe dar voz . de Cal?(!tagem, _enquanto guarda, na gaveta, o romance em
e. caráter aos seus pe"rsonagens e que estão fio nosso_ convívio., qu_~ ~Ie, naqaria a sua_~_xperiência nas lutas subversivas: Boris,
ou sabemos de suas peripéCiãSVit3fS1sto·sem qUalquer artfficio · o revOlu-cionáriO.
,
ou fragilidades. Acompanhando-lhe os P'!ssos, desde as priRomanCista do povo, especialm€mte do povo da Bahia,
meiras novelas de experiência: O país d'o Carnaval (1931) Jorge Amado, em sua vida, recebeu muitas homenagens, coCacau (1933) e Suor (1934) e nelas Jorge já manifesta a força mõ o prêinio Stalin de Literatura -e o prêmio internaciOnal
expressio-nal para o romanesco que imagina e vive. Epl pouco Pablo Neruda. Somente faltou-lhe o prêmio Nobel de Literatempo, atingiU uma maturidade literária e os novos_Rontailces tiifa~ Apesar de ter largado o Partido Comunista, por conhecer
ganham força lírica e radíoSidade humana. "São as. PC!Velas 1 os crimes do partido desde 1955, como disse em entrevista
que formam a triologia famosa: -Jubiabá (1935) Mar.Morto' à revista IstoÉ, continu~ com seus ideais socialistas, pois acre(1936) ~ Capitães de Areia (1937). Romances, poemas, can- dita"Ser Osódalisriío ·o· iilstnirilentó de realização da igualdade
tando o povo simples e humilde da Salvador-negros dos can- e da fraternidade entre os homens, evitando-se então a _fome,
domblés, marinheiros das águas e recôncavo, e meninos de a injustiça e as violências. Por qtie contrariar-lhes os sonhos?
rua, e prostituta dos castelos. Sendo l,l.m rqmancis~ª- Q_o povo
escreve com simpatia pelos marginais: Empolgados pelas lutas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presirevolucionárias, e·a serViÇO de seus ideais .so_cialistas, vincula-se dência deseja se associar a essa homenagem de enaltecimento
à política partidária e escreve -livros de apologia dos heróis à figura de Jorge Amado, proposta pelo nobre Senador Leudo povo. Daí o A~B,C de Ca.stro Alves (1941), o Çavalle4"o rival Baptista, aindà mais porque aquele escritor baiano te.m -se
ieS preso, por suas atiVidades subversiva~, vivendo na c_landes- dedicado, neste 80 anos de_ existência, à difusão da nossa
tinidade e no combate ao Estado Novo. Poi' esse te~po, retór- cultUra, como uma das expressões inãiores da intelectualidade
na o passo romanesco inicial do ciclo do cacau~ Se nos rDJJ!~n brasileira.
ces de Salvador exprimira a sua experiência ·do tempo de
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
estudante, na década de 20, agora, assume_ as estórias ç histó~
rias que vira ou ouvira, na quadra da infância~ em _llhéus.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia
E romanceia as lutas -dos coronéis pela co~quista das terras o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
gordas do cacau, estórias de negros e d~ p~ostitu~s, d~ h~r~i~ Srs. Senadores, quero, mai~ uma vez, reclamar providências
e bandidos e também de casos amorosos.- Agora, vê_-seo poder das autoridades competentes do Governo Federal em favor
mágiCO do romancista, oScilando entre o épico e o líricO; atm.:.· das populações do Nordeste e, especialmente, do Piauí, atingigindo assim a plenitude da beleza literária. É o Jorge de das pelo flagelo da seca e, já agora, por outras caUsas que
Terras do Sem Fún (1943), São Jorge dos Ilhéus (1944) e tornam o quadro ainda mais triste e lamentáveL
mais tarde Totaia Grande (1984). E com oestá empenhado
·sr·:=-p:resideri.te,, itão -é -de lioje que as autoridades vêm
na luta revolucionária, cumprindo_ o seu_:_-papel de escritor
socialista, escreve as novelas revolucionáriãs: ...:..: seara Verme- reclamando do Governo Federal que faça alguma coisa em
lha (1946). Os subterrâneos da Liberdade (1954) e ainda liyros favor dessas populações.
_Vou ler, rapidamente, manchete do jornal O Dia, do
de propaganda de socialismo, Amor de Soldado, O mando
PiaUí, uin doS rifaiS"ttadiciortais e importantes jornais da nossa
da Paz (1950).
Nossos tempos, como visto~ Jorge Amado vivera na clan- Capital, que dizia, no dia 3 de junho de 1992:
destinidade e no exfiio, até a anistia de 1945 (quando retOma
"Seca ameaçá di~Qlar o rebanho do Piauí."
ao Brasil~ elegendo-se deputado .federal, pelo Partido ComuO
mesmo
jornal~ Sr. Presidente, em editorial do dia 4
nista, sendo cassado o seu mandato, em 1949, e obrigado
outra vez a exiliar-se, vivendo em Paris, com sua esposa Zélia de junho, dizia:
Gattai e depois na TCheco-Eslováquia e na Hungria. Em 1951,
"0 Nordeste depende de uma infra-estrutura efi-ciente de captação e manutenção das águas, em condiw
na época da guerra fria, Jorge com outros 'intelectuais socialistas, participa do Movimento Mundial da Paz, realizando
ções de conviver positivãmente com aS periódicas estiag_en~ gue _o as_sqlam:"
congressos e viagens de propaganda do socialismo. Por_ esse
tempo, sabe das divergências erilre os membros do partido.
E, mais adiante:
As lutas pelo poder e, assim, as violências, as torturas e os
"A região Nordeste predsa-não só de uma infra-esprocessos infamantes. E Jorge ·passa a decpcionar-se com o
trutura que pOssibilite a conVivência com a seca, mas
socialismo real e com o P. C., recolhendo-s~_ para escrever
também de indústriãs que--põssam oferecer condições
os seus romances - que o partido pretendia censurá-los. E
de trabalho para .a mão-de-obra especializada.
por negar-se à censura, é considerndo insubmisso e rebelde.
O que se espera é que ··esse projêlO ·seja pôsto
Voltando ao Bra,sil, volta também a es~eve;~ rpmance~
em prática com a maior urgência possível."
de costumes, marcados de humor popular. Não são romances
eróticos mas iõmanCes de gozação, uma çspécie de literatura
Mais uffi projeto do GovernO. 0_-IJlesmo jornal, do çiia
picaresca··nas quais os personagens são ~tdheres amorosas 5 de junho:
ou lubricas, como Gabriela, Cravo e ·eanela (1958), Dona
"Sudene prevê seca em metade de toda a Região
Ror e seus dois Maridos (1966), Tereza Batista (1972), Tieta
-Nordeste. A previsão é que, até o final do ano, SO%
do Agreste (1976). E os romances e novelas dos <eus heróis
dos 1.552 Municípios nordestinos serão atingidos."
vagabundos. A morte e a morte de Qu#J.cas !ierro d'Água
@61), Os Velhos Marinheiros (1961), Pastores de Noite
Mais adiante:
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"Ã -S'üdene enviou um relatório ao MinistrO-Chefe ----No día -z3-ãe]ulho: "Seca auiiienta problemas -SocíaK·
. .da Secretaria de Desenvolvimento :Regional, Angelo e leva lavrador ao êxodo rural". O jornal estamp~essa notícia.
Calmon de Sá, e ao Ministro da Ação Social, Ricardo
Mais adian~:
FiúZa: O documento _tamb~m foi r~meti~o: aos Gover"Os açudes com disponibilidàde hídrica satisfanadores de Estados nordestinos e_ ao de Minas Ger~
tóii.a deverão ser utilizados para irrigação complemenque tem 48 MuniclpioS- no Polígnos das Secas.
tar nas áreas de vazantes e, em alguns casos, com sisteSegundo o docUJilen~o ~ documento oficial da
mas móveis, dando ênfase às culturas alimentares do
Sudene? Sr. Presidente - , 15_8 Municípios já sofrem
ciclo
curto. As lagoas devem ser aproveitadas nos culticom a falta d'água; desse total, 8~ estão no Piauí. Ouvos de vazantes, com irrigação complementar. Essas
tros Estados que estão sendo gradativamente afetados:
áre_as ofer~DJ condições para absorver grande quantiParaíba, 19 Municípios já em situação_cótica;-ceará,
dade de mão-de-obra disponível, bem como possibi18; Rio Grande de Norte, 14; Maranhão, 13; Bahiã,
litam a produção de~ alimentos básicos durante todo
7, e Pernambuco, 6. No Nordeste, a seca só não miirca
o ano.''
..
preseuça. aúida ~ Alagoas "'·ser.gipe: Jornal de 50é.
E lemos mais:
junho."

A Folha de S. Paulo retranSmiiÍÜes'Sas notícia5 da.fldo.:.Ihés
J.ID.a repercussão- ·nacional. O jornal Folha de S. Paulo, de
6 de junho, diz o seguinte:

"Seca afeta 24% do Nordeste."
E repete a notícia dizendo:
"A seca já ãtiOge 195 cidade, 24% da região, segundo dados divulgados_ontem pela Sudene, em Recife. O Piaufé o E$ta9,o_majs atingido, 89% de sua área.
Em seguida estão o Ceará e O Maranhão."
A Folha de S. Paulo divulga isso, mas o Governo Federal,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não toma provídências.
O jornal O Dia de 12 de junho traz o mapa e diz: "Sudene
confirma que situãÇãO do_ Piauí é grave-desde maio". Em
17 de j~IJhO: "Çqm:j~ã<;> pede ajuda paia a seca ~o Piauí."
Sr~ Pi-ésidente, como Se"nãdorCiUe inteiiou uin P3rtido
de Oposição, para que ninguém diga que estou carregando
nas tintas ou fazendo críticas infundadas, me permito ler o
que consta de jornais independentes e que só se preocupam
com o bem-estar das populações do nosso Estado e do País.
Então, o jornal O Dia, de 17 de junho, diz na página
7:

"Comissão pede ajuda para a seca no Piauí. O
Arcebispo de Teresina, Dom Miguel Fenelon Câmara,
integra uma comissão composta por representantes da
Central Única dos Trabalhadores, da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Piauí; dos Cátiras e
da Comissão Pastoral da Terra. A comissão se encontra
às 9 horas de hoje com o Ministro da Ação Social,
Ricardo Fiúza, e com a Previdência Social às 10h45.
Eles vão tratar da seca no Nordeste e no Piauí, e da
aposentadoria dos trabalhador~s rut:ais.
Integram ainda a comissão os Prefeitos Joaquim
Lucas (Barras) e Antônio Crisanto Neto (Jaicós)."
Mais tarde:
"Pela CUT, participa da Comissão Luíz Balbino,
Secretário-Geral da entidade. A Fetag é representada
por Rivaldo Oscar da Cruz, e a CPT, por Valdo Ferreira. ConceiçãO de Maria representa os Cáritas. Dom
Miguel Câmara integra a comissão como representante
da Arquidiocese de Teresina."
Pois bem, Sr. Presidente, essa audiência foi no dia 17
de junho. A situação continUa cada dia pior e as proVidências
Jnão chegam ao Piauí.

'

"0 quadro é dos mais dramáticos e requer nãO
apenas ações assistencialistas como também produtivistas e de natureza social, de acordo com levantamento
téc:Õico reerCa da sitUãçãO de._âmbito estadual feitq por
técnicos da Emater- Piauí."
·
. _Veja V. Ex•, no dia 30 de jun_h:~ o jornal já noticiava:
"Seca. Safra perdida e campo esvaziado."
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me-v. EXi um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES - P'ois não. Concedo
:> aDarte a V. Ex~, nobre Senador António Mariz.
O Sr. Antllnio Mariz- Senador Chagas Rodrigues, V.
EX' reitera ao conhecimento nacional fatos que têm sido como V. Ex• acaba de docume_ntar - divulgados a todo o
País. Na verdade, o que está vivendo o Piauí estão vivendo
pelo menos 19 municípios da Paraíba, aos quais V. Ex• há
pouco se referia, é a ressaca da seca, porque, na verdade,
1992 é um caso de seca I!DUnciada. Desde o final de 1991,
repartições do próprio Governo como o Instituito Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE, já advertiam as autoridades,
publicavam dados dos levantamentos m~orológicos feitos,
indicavam o fenômeno El niiio,· no Pacífico, tido como causa
.1as secas nordestinas; em suma, reuniam, não só o INPE
como organismos estaduais, a exemplo da Funçeme....,;.... Fundação Cearense de Meteorologia, infOrmações bastantes para
mobilizar o Governo- eram dados alarmantes, desde novembro e dezembro de 1991. No Congresso, chegou-se a constituir
uma Comissão Mista reunindo Deputados e Senadores para
tratar da seca de 1992~ Isso no início ·de janeiro deste ano.
Ora, apesar de todas as aÇvertênci~s, apesar dos documentos
. formulados aqui, no Congresso Nacienal, nada foi feito· em
termos de política de combate à seca nC? Nordeste; frusta~
ram-se as safras; houve imensos prejuízos, especialmente, CO-mo sempre ocorre, para os pequenos produtores e, sobretudo,
·para os trabalhadores rurais ante a completa indiferença do
Governo da República. Agora, vive-se, como disse, o respaldo
dessa seca. É o fenômeno que chega às cidades sob a forma
de escassez de água para beber. Essas cidades referidas como
secas. na Paraíba, vivem hoje o drama de não terem sequer
como abastecer a ·sua população urbana, porque os reservatQ_rios estão secos; os programas de irrigação são·, por sua
própria natureza, limitados no Nordeste. Ainda há pouco,
numa reunião em Fortaleza~ numa audiência pública de Co_m.issão Mista do Congresso Nacional sobre_ os__ d_es_equilíbrios
do desenvolvimento regional, o Presidente da Codevasf_salien~
tava o fato de que apenas 4,5 das terras do semi-árido nordes~
tino são suscetíveiS de irrigâção. Portanto~ não basta o anún-
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cio, o trombeteamento de políticas de irrigação que sequer
se concretizam, mas é pteciso se ter uma política para a área
seca, área que é- irresgatável pela irrigação, o que -é perfeiiãmente possível, porque há técnicas para isso, sendo viável
aproveitar economicamente mesmo as áreaS que não são próprias pata irrigação-. No entanto, o que se viu foi a inércia,
o que se viu foi a paralisia cOmpleta das ações governamentais.
iedade. Vivemos no Nordeste, de fato, uma criSe pe-rfeitamente imprevisível, uma seca anunciada diante- de :u_m Governo de Braços cruzados.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Muito agradeço ao
nobre Senador o expressivo aparte de V. Ex•, que é também
um homem do Nordeste, preocupado com os problemas que
afligem as nossas populações nordestinas, bem como os grandes problemas nacionais.
Sr. Presidente, o mesmo jornal, em 28 de julho~ diz o
seguinte:
"Cardeal apela em favor dos flagelados."
"Ao não cumprir as promessas de envio de recursos para o combate aos efeitOs da seca, o Governo
Federal deixa mais de 12 milhões de pessoas sem atendimento no Piauí. Ceará e Maranhão."
"A crítica foi feita ontem, pelo Cardeal Arcebispo
de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider, que,.ao desembarcar em Teresina, afirmou que os trabalhadores ru_rais dos três Estados que sofrem as conseqüências da
estiagem estão- desassistidos. Dom Aloísio disse que
o Governo Federal deveria fazer o possível para dar
assistência aoS flagelados da seca no Nordeste. "Eu
e o Governador Ciro Gomes estamos fate~ndo o possível
para assistir aos agricultores que perderam as .suas lavouras no Ceará", afirmou o Arcebispo, que mais uma
vez veio ao Piauí para participar de um retiro com
frades franciscanos."
É a palavra não apenas do Arcebispo. de Teresina, mas
também a do Cardeal da nossa região, que tem sede um Fortaleza.
Sr. Presidente, leio agora um jornal de 2 e 3 de agosto,
de domingo e de hoj~)- não circula_ segunda-feira. O_~lustre
jornalist~ Zózimo Tavar:e!:!, em sua autorizada coluna, diz,
entre outras coisas:
- -"0 GoYerno Federal vem tratando os Estados a
pão e água, principalmente os mais pobres, com menor
expressão política, que são_ também os mais necessitados. O Piauí é um exemplo clássico de enjeitamento
oficiãl. O Piauí não vem reivindicando fábulas; só pede
o mínimo. Veja-se a questão da seca: o Governador
Freitas Neto vem clamando e reclamandQ ajuda do
Governo Federal há quase um ano. Até agora, só vem
recebendo promessas. Quase um milhão de piauienses
estão morrendo de fome, sede e desespero no sertão.
O Governo Federal é conhecedor dessa realidade, mas
faz ouvidos de mercador."
"Sem merenda, 755 mil criançaS passa"m'Tõi'iie: A.
falta de recursos para a merenda escolar vai prejudicar
somente no Piaurcer-ca de 755 mil crianças com idade
na faixa de 6 a 14 anos."
Sr. Presidente, não é apenas S. E~ Revm• o_Sr. Arcebispo
S. Em~') Sr. Cardeal do Ç~~_rá, Piauí e Maranhão~

d~ Teresj.na,
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não são apenas os trabalhadores, a Fetag; não é apenas a
lmpre·nsa. Recebi, sexta-feira última, um despacho de empresãno,-~-VãZ3do nos seguintes termos:
"Exm."' Sr. Senador da República, Dr. Francisco
das Chagas Rodrigues - Brasflia:
~
RetransmitimoS para V. Ex~ Ú:lex enviado ao Presidente da República, Presidente da Caixa Económica
Federal, Ministro da Ação Social- Dr. Ricardo Fiúza,
Ministro do Trabalho - Dr. João Mellão, Ministro
da Economia- Dr. Marcílio Marques Moreira, solicitando seu indispensável apoio para o assunto em pauta.
Atenciosamente, António José de Moraes Sousa
- Presidente da Federação da Costa Filho - Presidente da Associação Industrial do Piauí; Francisco das
-Chagas Lages de Carvalho - Presídente do Sindicato
das Indústrias e Construção Civil de Teresih1f-Elano
~ o~ampãio Santos, Presidente da Ademi/PI."
O telex, Sr. Presidente, dirigido a essas autoridades e
retransmitido para nosso conhecimento tem o seguinte teor:
.. 0 Estado do Piauí enfrenta hoje, em conseqüência da seca, as maiores dificuldades já registradas em
sua história social e económica. A falta de chuvas o.casionou a· destruição total da safra agrícola e comprometeu gravemente a pecuária, levando o Governo do
Estado a decretar estado de emergência em todos os
Municípios piauienses cujas populações passam fome
e, em alguits casos~ até sede.
Os reflexos da seca são extremamente danosos
para a indústria e o comércio, setoreS que não têm
condições de absorver os trabalhadores rurais famintos
que deixam o campo em direção à capital e às maiores
cidades ameaçando saquear alimentos.
Apesar desta dificuldades, o setor da construção
civil tem contribuído de maneira significativa na absorção de mão-de-obra, principalmente a não qualificada,
exatamen~e nas obras de construção dos conjuntos habitacionais flnariciados pela Caixa Económica Federal
atravé~ de;> FGTS e da poupam~;4
A exposição dos problemas enfrentados pelo Esta_do do Piauí tel:if por objetivo demonstrar a V. Ex~
que o corte de 98% dos recursos destinados à construção civil, através do FGTS, ocasiOnará, inevitavelmen---te, a insolvência e a falência das empresas que se utilizam desses recursos, e agravará a crise social existente,
pois não restará outra alternativa senão a demissão
em massa dos trabalhadores, com a conseqüente paralisação das obras.
Diante do quadro exposto, solicitamos penhoradamente a decisiva e indispensável intervenção de V.
Ex•, no sentido da liberação total da parcela de julho/92, para os contratos celebrados pelo sistema
FGTS.
~
~
Certos de contar com sua compreensão, neste momento de extrema gravidade, subscrevemos-nos, Atenciosamente: Antônio José de Moraes Souza. Presidente
da Federação das Indústrias do Estado do Piauí; Joaquim Go'mes da Costa Filho;Presídente da Associação
Industrial do Piauí; Francisco das Chagas Lages de
Carvalho, Presidente do Sindicato da Indústria de
Construção Civil de Teresina; e Etano Sampaio, Presidente da Ademi/PI."
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Esse o_último t~lex que recebi, Sr. Presidente, de todos
que têm apelado para nós.
E assim, utilizo esta tribuna para enfatizar essa situação,
para secundar ess~s _apelos e essas reclamações. O Governo
Federal não pode continuar insensível. Sei_ que o Governo
Federal tem outros problemas que o preocupam, mas esse
é fundamental.
Nunca, Sr. Presidente, houve uma situação como essa
e não é a primeira nem será a última vez que o Nordeste
está sendo atingido pelo flagelo das secas. Mas, em todas
as outras oportunidades, chegava ajuda, chegava o apoio do
Governo Federal, chegavam os recursos. Não~ possível quem
num Estado, como o PiaUí, cuja ·supetfíc1e-_corre-sponde a
mais do que a superfície de Pernambuco e do Ce~rá juntos,
haja populações rarefeitas, morrendo de sede e fome. E todo
o Estado quebrado, que reclama!
Venho a esta tribuna para denunciar o descaso e para
_reclamar providências.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - PermiteMme um aparte,
nobre Senador?
O SR. CHAGAS RODRIGU.ES--: Concedo o aparte.a
V. Ex•
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Chagas Rodrigues, eu estava acompanhando a leitura de jornaiS e· -docuM
mentes de várias autoridades e componentes de Associações
do Estado do Piauí feita pót"V. EX" em seu pronunciamento
e, posso dizer-lhe que todos os estados do Nordeste _estãç:>
sofrendo esses problemas relatados por V. E r'. No caso da
falta de chuvas, V. Ex• disse muito bem que o- Piauí é o·
estado mais gravemente atingido por tal fenômeno, hoje. É
o Piauí O Estado que tem o maior número de Municípios
com problemas de falta d'água; é o estado que, a esta altura,
tem o maior número de trabalhadores rurais d-esempregados-,
nessa estatística calamitosa da seca. Mas, ao mesmo tempo,.
Senador Chagas RodrigUes, a situação, l,toje, do Nordeste
está como V. Ex• bem retrato~. a falta de cJ.lUvas é apenas
um grave problema, mas a ele associam-se todos esses outros
trazidos pela falta de providências governamentais: o corte
de recursos para a construção civil, que impede que esses
trabalhadores que deixam o campo possam __ser absorvidos
nas maiores cidades; o corte de recursos d~ merenda escolar,
que incapacita a assistência aos menores _estudantes, prejudicando, assim, os pais de família. É um rosárlo de· proDlemas,
Senador Cbagas Rodrigues. Acompanhei o seu discurso, que
começou pelo problema da falta de chuva e, de repente, reve.lou todo um_quadro dantesco. Digo que a situação do Nordeste
é realmente muito grave, e V. Ex~ ainâa não fez o relato
sobre a situação da produção agrfcula. V. Ex• está falando
apenas sobre determinados aspectos do problema de falta
de assistência. Se nos depararmos com o problema da falta
de assis_t_éncia ao agricultor e ao produtor, aí sim, teremos
certamente todo o quadro de dificuldades com que o Nordeste
sofre hoje. Estou solidário com V. EX'.
O SR. CHAGAS RODRIGUES --: Agradeço o aparte
de V. Ex•, ilustre Senador pelo Rio Grande do Norte Garibaldi
Alves Filho, porque V. Ex~ também sente e vive esse drama
que é, como disse, de toda a população nordestina.
Mas, para atender à indagação de V. Ex~, presto um
esclarecimento. Eu havia lido o título "Seca - safra perdida
.e campos esvaziados''. Aqui temos, de modo preciso, os núme-
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ros da seca, isso no dia 30 de junho, com_ Í-elação ao Piauí,
porque o jornal é de lá.
" -oitenta e um municípios coni a decretação
oficial de seca;
-dois milhões de trabalhadores rurais atingidos
·e passando necessidades (Destes uma parte já imigrou
e já voltou ao estado desde janeiro deste ano);
-oitenta por cento da safra perdicj.a. ('Paria ali- mentar os piauienses o Estado terá que importar alimentos, o que eleva os preços e torna menos acessível
ao trabalhor);
- duas mil cabeças de gado ameaçadas;
-duas mil cabeças de gado ameaçadas;
-quatro meses de solicitação de recursos (com
a situação se agravando neste período);
-quatro b~lhões de cruzeiros prometidos pelo
Governo Federal (e ainda não liberados)."
De modo que, Sr. _Presicle_nte, esse clamor que vern~do
meu estado, da Federação dos Trabalhadore_s Rurai5, da Federação dos Empresários do Coniércio, da Indústrias e da AgriM
cultura, vem do lado de S_. Ex~ Revm~ o nosso Bispo, de
S. Em~ o Cardeal de Fortaleza; é um clamor que vem de
toda a parte e só Governo não ouve, só o Governo-se mantém
insensível e surdo. Que Governo e este, Sr. Presidente? E
o Presidente é um homem do Nordeste.
O Sr. Francisco Rollemberg
aparte?

-_v.

Ex~

me

-

permite um.
-

- O SR. CHAGAS RODRIGU.ES- Ouço V. Ex•. com
muito prazer.
O Sr. Francisco Rollemberg - Confesso que toda a vez
que ouço discursos corno o que V. Ex• faz prometo a mim
mesmo que não vou apartear e pergunto a V. Ex~ por quê?
Porque, nesta Casa, no Congresso Nacional, já estou há 22
anos e meio e, durante esse período, tenho participado de
toda$ as comissões, de todos os grupos que se formaram e
de todas as discussões a quem me- foi dado participar, em
busca de uma solução para o problema do Nordestes. Ao
ouvir V. Ex• ler, dessa tribuna, esse artigos, lembrava-me
de Gabriel Garcia Márquez, que escreveu um livro intitulado
"A Crónica da Morte Anunciada". V. Ex~ leu hoje, à_ tarde,
a crónica da miséria anunciada, porque a ninguém surpreende,
rieni supreendeu, neste presente momento, os acontecimentos
do Piauí, do Maranhão, do Ceará, o que a seca tem propiciado
a seu Estado de uma maneira muito especial. Todos sabemos
que o problema da água é, de certa forma, secundário. O
que não fizemos até hoje foi procurár_investii na capacitação,
no armazenamento e no uso da água. O Oeste americano,
por exemplo, que tem um índice pluviométrico muito inferior
ao nosso, do Norte e Nordeste, consegue ser um grande produtor de alimentos, captando água, fazendo barragens submersas, escolhendo culturas específicas e adaptadas para aquela
região, tomando-a o grande fornecedor de alimentos para
aquele grande país ao norte do nosso continente. No Nordeste,
não ·se estimula a plantação do feijão gau'ndu, reSistente à
seca - n~sce nas primeiras chuvas e resiste dois, três anos
produzindo-, da algaroba, da leucena, da palma, do algodão,
das xe~ófilas, de uma- maneira geral, que foram usadas com
multo êxito na noSsa·tegião quando se tentou ímplantar as
dry farms, fazendas secas, que desapareceram dos programas
governamentais. Hoje, o Sertanejo, durante a seca, não tem
alternativa; ele já -não consegue mais plantar o .algodão r~sis-
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·t~nte

à_seêa, ele não tem a palma, ele não tem- o -capitno;
·ue é altamente resi~tente, e nãO t~eJ!1 do Govero.o a assistência_
~-a. necessária para Const:gult sobreviv.er durante esses
omentOs de grande sofrimento -qUe. a seca lhe propicia, a

l

. ual, de uma certa forma, ele está preparado. Cumpre ressaltar que"'a Nação brasileira, os governos, de un'la maneira geral,
tê~'sido padrastos com os. nordestinos, porque não voltam
os Õlhos para a nossa Região, senão in extremis, quando se

anuncia ,que· se .;perdeu todo o rebanho, CO!Df. e1;11 Sergipe.
Lá havia uma população bovina maior que a Humana e teve
o seu r~banho dizimado na última seca. V. Ext fala que seu.
estado está para perder duas a três mil cabeças de gadp, fonte
maior de proteínas para o nosso povo. E nada se faz nesse
sentido. Todos sabemos que, no Piam, temos estudos pedológicos, com regiões'altamente qualificadas para serem irrigadas,
rios secos que se tornariam perenes se fizessem barragens
submersas. Onde estão essas barragens no Piauí? Onde estão
as dry farms ~do Piauí? Para onde estão indo as verbas que
deveriam lá ter chegado, para que V. Ex~, nesta tarde, fizesse
o que Gabriel Garcia Márquez fez em seu livro: a crónica
da miséria anunciada no seu Estado? Sr. Senador. se não
voltarmos os olhos, com mais seriedade, para o problema
da seca no Nordest_e, vamos caminhar, como os Estados do
Sul- Rio Grande do Sul, Santa Catarina_e Paraná-. para
um movimento de secessãQ. o-Nordeste, abandonado e esquecido nesta. Nação tão grande e centralizada, não tenha dúvida
V. E~, terá que marchar por esse ·caminho para que encontre
seu próprio destino, pois não vejo como possa ser res_sarcidq
desses prejuízos, desses cuidados necessários e ser lembrado
como parte densa, valorosa e valiosa para o desenvolvimento
nacional. '
Na região de V. Ex~. na minha região, no Norte e Nordeste, estão os minérios, o petróleo, o gás, o potássio, em
suma, matérias-primas das q uãis o Brasil n_ã9 pode prescindir
no seu desenvolvimento, além da mão-de-obra qualificada
que fornece às grandes cidade do Sul do País, pela inteligência
que exporta por não poder prendê-la por lá. É lamentáv.el
que isso ocorra. Fico eptristecido quando ouço um d~urso
da profundidade, da justeza como o. de V_._Ex.~, porque esta
é a sua vida, esta é a sua luta, esta é a minha vida e a luta
de todos nós que fazemos política pelo bem do Brasil e em .
defesa da nossa Região. Felicito V. Ex~ e associe:--me ao pronunciamento que produz tão magnificamerite nesta tarde, dizendo do sofremento da sua terra_, que é o sofriinento de
todos nós, nordestinos e nortistas-do País.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Nobre Senador Francisco Rollemberg~ incorporo -o abaliz:ido- e fundamentado
aparte de V. Ex• ao meu modesto discurso e muito agradeço
essa solidariedade ao drama_ das populações nordestinas.
Sr. Presidente, como disse "o nobre Senador Fra_ncisccr
Rollemberg, aí estão os estudos, os projetas da Emã.ter, da
Sudene e do próprio DNOC. O que falta é vontade política,
o que falta é Goverilo. O Governo ·não leva a efeitO um
programa sério, porqUe outras regiões do mundo, em condiçõe_s muito piores, já conseguiram superar esse problema.
O Piauí, como sabem V. Ex~, tem o maior ~i o do N oideste, rio nordestino propriamente dito, que nasce no Nordeste e se lança no Atlântico: o Rio Parnaíba, que vem do
Planalto e vai até Luíz Correia e Tutóia, no chamado Delta.
Temos, Sr. Presidente, no Piauí, :não só o maior lençol
freátiCo do Nordeste, como Um ..dos maiores do mundo, os.
cliamados poço~ jorrant~s. mas em número muito reduzido.·
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'Temos·a·Barragem dê"B·õa Esperança; temos aÇUdes no Norte
e no Nordeste que poderiam ser aproveitados; contudo, lam.entavelmente, não há vontade política, não há seriedade
dos governos para a solução desse magno problema .
Como se lSSO Dao Dilliiasse, :sr. rrestoemc:, ba novas nuu-1
, cias estarrecedoras. Diz o jornalista Zózimo Tavares:
.
"Agora, o Governo Federal entende de cortar os
recursos para a saúde. Um programa Que atende a
quase 200 mil pessoas pobres coro suplementação alimentar está parado. Os recursos para a compra de
re~dios foram suspensos. Não vem mais um tostão
para investir na melhoria das unidades de saúde, que
vão de mal a pior. Até os tuberculosos e leprosos são
atingidos pela insensibilidade da União, que cortou
os recursos·para a compra de medidamentos para eles.
No primeiro semestre deste ano, escolas do Piauí
só tiveram merenda escolar para 17 dias. Ni_nguém garante que as crianças da rede oficial·de e_nsino venham
a ter me_~enda no segundo semestre. E os livros didáticos? Estes também. não chegaram às mãos dos alunos
pobres até agora."
_}
O mesmo jornal já havia noticiado pouco antes, no dia
28 de julho:
Mais uma vez, reclamo pioVidênciaS e levo niinha palavra
de solidariedade a essas populações. Raras vezes, SI. Presidente, tantos se uniram e.m favor de·uma mesma causa: federações de trabalhadores, federações de empregadores, 'enfim,
todo o estado.
·
De modo que, aqui, mais uma vez, faço chegar às nossas
autoridades, aos nossos Ministros, d~ Ação Social, da Educação, da Saúde, da Economia e do Trabalho o clamor para,
que olhem de um modo razoável, científico e com vontade;
para esse problema, que tomem providências -imediatas em
favor das populações nordesti"nas, que estão sofrendo uma
d~ piores crise de nossa história.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex'um aparte?
O SR. CHAGAS RODIUGUES- Pois não, V. Ex• tem
o aparte, nobre Líder Humberto Lucena.
·
·
O Sr. Humberto Lucena;- Sei que V. EX' está encerrando
o seu pronunciamento, mas gostaria também de ir ao encontro
de suas palavras para dizer que esse é um problema que nos
preocupa permanentemente, não só a nós que representamos
ç,s Estados do Nordeste no Senado, mas acredito que a todos
os Senadores, de um modo geral, porque não há um ano
que se passe em que não venh;lmos à tribuna para trazer
ao_. conhecimento do Senado e da Nação acontecimentos como
eSse a que se refere V. EX" Estamos hoje passando por uma
situaçâõ muito difícil no seminário nOrdestino, particularmente no que tange ao abastecimento de água nas zonas urbanas,
porque, com o passar do tempo, as chuvas escassearam e,
evidentemente, não houve condições de armazenar a água
necessária para atender ao· abastecimento, não apenas das
populações urbanas como, às vezes, também dos animais,
que precisam da água para sobreviver. E esse tem Sido um
estribilho permanente ao no nosso discurso de Sentctores do
Nordeste, justamente e o de reclamar contra os efeitos dessas
estiagens que-se sucedem em nossa RegiãO, sem que até hoje
se tenha notíéia de uma solução do ponto de vista permanente,
no sentido de se criar uma infra-f:stflilura-que resiste aos
+anos de seca, como, alías, era da ín_dole e da natureza do
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:chamado "Projeto Sertanejo". LeDibra-SeV. Ex' de que-esse
projeto foi uma iniciativa do então Dr. José Lios, depois
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Os objetivos básicos do Senai são: assistir aos empresários
na elaboração e execução de programas ge:fais de treinamento
fSenador da República, quando, se não me engano, era ele de pessoal; proporcionar aus trabalhadores a oportunidade
rDiretor do Departamento Nacion~_de_ Oh~ contra as Secas de completar através de cursos a forma_ção profissional; conce:- DNOCS, que visava justamente- a -CriàrJCQndições de se der bolsas de estudo e de aperfeiçoamento a pessoal de direção
!estabelecer um ponto de água, pelo menos, nas pequenas e empregado, e cooperar no desenvolvimento de pesquisaS
e médias propriedades. de tal sorte que quando viesse a estia- tecnológicas de-~teresses das indústrias e atí'_'i~ade_s sim~ares.
gem, tivéssep:tos a que recorrer em b~ -aesse precioso HquiO Senai também tunciona como orgão consultivo do Go.do indispensável à sobrevivência dos homens e dos animais. verno Federal em estudos relacionados com a formação de
Portanto, quero levar a V. Ex• o meu ·apoio e o da níinha trabalhadores na indústria. Só no ano de 1987 o Senai treinou
Bancada e clamar, como-v. EX' o faz, às autoridades..compe- 1 ~o de pessoas, absolvidos totalmente pelo parque indus, tentes, para que não só promovam um socorro de na(ureza trial ~rasileiro. Hoje, o Senai tem 769 unidades de ensino,
emergenciai, nesse momento, a cada Estado do sem.i-árido, das quais 260 móveis, que operapt como postos avançados
àqueles municípios mais afetadOS pela falta-de água mas, so- nas empresas e na própria comunidade. Do total, 514 são
bretudo; voltem-se mais adequadamente~ com mais consciên- próprias; 192 funcionam através de acordo cóm as indúSiii~s,
cia do problema~ para a sua solução definitiva, qUe já vem nas empresas e as demais operam em cooperação com diversas
desafiando governo após governo, sem que até hoje se tenha .organizações, tais como as prefeituras, por exemplo.
chegado a bom termo. ,Meus parabéns a V. Ex' pelo seu
-crse~ãi oferece espedalização em -áites gráficas, construpronunciamento.
ção civil, mobiliário, refrigeração, construção naval, eletriciO SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobr.e Líder Bumberto dade, eletrónica, soldagem, mecânica geral, comando._-n.U-méLJ!cena, quero agradecer as palavras de V. Ex•, palavras de rico, automação, transportes e confecção. No sentido de dar
um grande Líder do nosso Nordeste e que, sem dúvida, robus- ao trabalhador uma formação profissional de bom nível, o
tecem e dão uma dimensão bem maio_r às palavras que estou Senai oferece cursos em níveis -de aprendizagem, qualificação
proferindo, neste momento.
e treinamento.
'
Encerro, Sr. Presidente, este meu pronunciamento, espeAs 23 escolas técnicas e Centro de Tecnologia do Senai
rando e reclamando providências do Governo e levando a formam ainda trabalhadores especializados em calçados, cerâminha total solidariedade às populações do meu Estado e mica, alimentação, plástico, têxtil, metalurgia, agroindústria,
do meu Nordeste.
mecânica e saneamento - este último, único na América
Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o Latina.
Na área da computação está sendo treinada mão-de-obra
Sr. Mauro· Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
para a tecnologia de ponta da nova indústria brasileira, através
presidencia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Jú,;or.
de cursos de infórmatica industrial, automação de manufatura,
Durante o discurso do Sr. Chagas -Rodrigues, o eletrónica e eletroeletrõnica; manutenção de periféricos, insSr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que trumentação, formação de pessoal para empresas montadoras
é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg.
e assistência à pequena e média empresa industrial.
O Seilai atende ainda à foimaÇâo supeiior; atravéS -deO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -- Con- convênios com uniVersidades em todo o País. A Universidade.
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~
oferece a parte técnica~ a parte têõriCa e o Senai a P3rte
prática.
A atuação externa do sistema do Conselho Nacional
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, de Indústria tem sido efetivada principalmente pelo Senai,
Srs. Senadores, na tarde de hoje, na cidade do Rio de Janeiro~ que dispõe de uma estrutura específica e desenvolve uma
na sede do Departamento Regional, se comemora uma data atividade contínua de cooperação técnica interilacion3L
muito grata aos que produzem e aos que trabalham neste
O Senai tem sido muitõ dinâmico n·a América Latina
País. É uma sessão solene, comemorativa, do Cinqüentenário e África. desenvolvendo um trabalho de gerenciamento de
negodações técilkas, ~conómicas e _fmanceiras em OUtrOS paído Senai.
À frente dessa entidade de notória contribuição para a
ses e com organismos internacionais. Mantém ainda a execupreparação profissional no País, está o nosso eminente colega,-- ção dos projetas de cooperação técnica no Centro Interameo Senador Albano Franco, Presidente da Confederação Nacio- ricano de InvestigaÇões e Documentação sob formação-pr-Ofissional.
·
· ··
nal da Indústria e do Conselho Nacional do SenaL
No âmbito regional, a Presidência do Conselho Regional
A transferência de tecnologia para a forinaçãd profiscabe ao Dr. Artur João Donato, Presidente da Federação sional do Senai para o exterior abrange países da América
-- -- das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e PreSidente da Latina, Caribe e África.
Comissão Especial para os Eventos Com.eniorativós do Cin-Da Alemanha, Canadá, França, Itália e Japão o Senai
qüentenário do Senai.
'
recebe cooperação- técnica,- através de projetos e programas
E à frente da Exposição Internacional de Equipamentos ligados ãs áras de madeira e mobiliário, meio ambiente e
Didáticos se encontra um jovem engenheiro, um!l _expressão instrumentação industrial.
das mais gratas da geração a que pertence -o _Dr~- G_uimarães.
Veja V. Er e _os ~rs._ Se_I!aQ_~r~~-ª_i!P-potiância da data
Sr. Presidente, nesta Casa será desnecessário-acentuar que hoje transcorre na vida industrial do País. É a contribuição
a missão que nestes cinqüenta anOs tem, em- todo o PaíS, da Confederação Nacional da Indústria presidida pelo nosso
desempenhado o Senai, -na formação de técnicos e especialistas eminente colega Albano Franco. Essa contribuição quê venhO,
para as mais diversas necessidades do ,processo de industria- neste momento-, exaltar da tribuna. Faço votos para que o
Senai continue a sUa tarefa de criar novos profissionais, habili.lização do País.
7
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Náárea~dê computação, está sendo treinada mão-de-oPra
para a tecnologia de ponta da nova indústria brasileira, através
Daqui, convocado pelos deveres parlamentares, quero de cursos de informática iD.dustrial, automação de manufatura,
eletrónica e eletroeletrônica, manutenção de periféricos, ins1saudar não só o Senador Alb3.D:o Franco, Presidente da Confederação Nacional da Indústria, como t3mbêm o Dr. Artur trumentação, formação de -pessoal para empresas montadoras
João Donato, Presidente Regional do .Senai, e o jovem Ro:._ e assistência à pequena e média empresa industrial
berto Guimarães Boclin, que vai se afirmando como um dos
O SENA! atende ainda à formação superior, através de
mais expressivos valores da nova geração dos profissionais convênio com universidades em todo o País. A universidade
oferece a parte teórica e o SENAI, a parte prática.
brasileiros.
·
.
Outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente. Faleceu
A atuação externa do sistema CNI tem sido efetivada
rlo último sábado, em Conceição de Maéábu, o líder comu~ principalmente pelo SENA!, que Qispõe de uma estrutur~
nitáriO Francisco Tobias, uma das grandes expressões morais específica e desenvolve uma atividad~ contínua de cooperação
e políticas do interior fluminense. Seu nome está indissolu-· técnica internacional.
velm.ente ligado à emancipação do Município onde vivia; e
O SENA! tem sido muito dinâmico na América Latina
de ql.!.e foi um dos primeiros Prefeitos.
e Áfii,ca, desenvqlvendo uni trabalho de gerenciamento de
A sua residência, onde o corpo foi velado, acorreram negociações técnicas, económicas e finançeiras em outros paíamigos e admiradores de todo o Estado, e seu sepultamento ses e com organismos internacionais. Mantém, ainda, a execuse constituiu em expressiva homenagem ao seu espírito público ção dos pr.oj etos de cooperação técnica do Centro Interamee à sua modelar existência.
ricano de Investigação e Documentação sobre fonnação pro-'
Impossibilitado de levar à 'família enlutada e ao ..povo fissional.._
..._
_
d.e Conceição de Macabu minha manifestação de imenso peA transferência de tecnologia para formação profissional
sar, deixo-a consignada nos An~s. como testemunho de admi- do SENA! para o exterior abrange países da América Latina,
ração àquele saudoso servidor da comunidade fluminense.
Caribe e África.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Alemanha, Canadá, França, Itália e Japão, o SENAI
recebe cooperação técnica através âe projetos e programas
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ligados às áreas de madeira e mobiliário, meio ambiente e
instnli:ilentáção industrial.
NELSON CARNEIRO EM SEU l)I~CU~Q:
O SR. PRESIIJENTE (Francisco Rollemberg) - ConO SENA! FORMA TÉCNICOS E ESPECIALISTAS
cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
PARA AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES
DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
DO BRASIL
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste
Os objetivos básicos do SENAI são assistir aos empre- instante, no Palácio do Planalto, o Presidente Fernando Collor
sários na elaboração e execução de programas gerais de treina- reúne ós Ministros do Governo, algumas lideranças do Conmento de pessoal: proporcionar aos trabalhadores a oportu- gresso Nacional para falar daquilo que a imprensa hoje denonidade de completar, através de cursos, a formação profis- mina de Plano "Antiimpeachment".
No centro dessa reunião está a palavra do Ministro da
sional; conceder bolsa_s de estudo e de aperfeiçoamento a.
pessoal de direção e empregados e cooperar no desenvol- Economia, Marcílio Marques Moreira, que, apresenta, segunvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria do o jornal O Estado de S. Paulo e outros jamais, uma proposta
de remanejamento dos gastos do Governo até o fim do ano.
e atividades similares.
-~'0 plano visa .a conseguir apoio do Congresso parã. a
O SENAI também funciona como órgão consultivo do
Governo Federal, em estudos relacionados com a formação ·rejeiÇão do pedido -de impeachmeot do Presidente, que deve
de trabalhadores de indústria- só no ano de 1987, o SENA! ser apresentado depois da conclusão dos trabalhos da CPI
treinou um milhão de pessoas, absorvidas totalmente pelo do caso PC?'. Informa o jornal que serão atendidas reivin<licações de governadores, prefeitos e parlamentares. A equipe
Parque Industrial Brasileiro..
_.
Hoje, o SENAI tem 769 unidades de ensino, das quais económica diz que não há recursos, mas o Ministro admite
260 móveis,- qUe operam como postos avançados nas empresas ceder. As pressões são muito fortes - afirmam seus ass_ese na própria comunidade. Do total, 514 são próprias, 192 sores. _
O Jornal do Brasil também dá conta, no "lnfoniie ffi'\
funcionam através de acordo com indústrias, n~s _empresas,
e as demais operam em cooperação com diversas organizações, do grande dilema que vive a equipe económica. Alguns dos
assessores principais da equipe económica, inclusive um dos
tais como prefeituras, por exemplo.
O SENA! oferece especialização em artes gráficas, cons- membros principais, o Presidente do Banco Central, Francisco_
trução civil, mobiliáriO, refrigeração, construção naval, eletri- Gros, e o Secretário de Politica Económica, Roberto Macedo,
cidade, eletrónica, soldagem, mecânica geral, comando numé- já afirmaram ~ ..:J não admitirão que o fisiologismo tome conta
rico, automação, transportes e confecção. No sentido de dar do Governo.
O Ministro Marcílio Marques Moreira, Sr. Presidente
ao trabalhador uma formação profissional de bom nível o
SENA! oferece cursos em níveis de aprendizagem: qualifi- Francisco "Rollemberg, Srs. Senadores, está por perder toda
a credibilidade que havia adquirido durante os sEm~lS meses
cação e treinamento.
- 1.
As 23 escolas técnicas e centros de tecnologia cio- SENAI de gestão no Ministério da Economia, se porventura vier a
_
formam ainda trabalhadores especializados em calçados, cerâ- ceder a essa prática.
· "Não é possível que agora, diante dos fatos gravíssimos
mica, alimentação, plástico, têxtil, metalurgia, agroindústria,
metalmecânica e saneamento (este último, único na América que vieram a ser detectados pela ComisSão Parlamentar de
Inquérito que -àpura os à tos do Sr. Paulo César Farias, procure
Latina.)

,tádos para atender ao desenvolvimento do País e da -iridústria
nacional.

ne-
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o Governo obter o voto de seus aliados no· Congresso Nacio-

nal, não em função daquilo que objetivamente, imparciàlmente, com responsabilidade deve cada um dos Parlamentares
examinar à luz da sua consciência, à luz do que diz a leí,
à luz do que diz a ConstituiÇão sobre o que seja crime contra
a probidade, contra a admín1straçã0-pública, crime de responsabilidade, ou eventualmente até crime comum.
Na verdade, haverá, se assim concluir a CPI, naturalmente, e pelo que já se pode deduzir dos fatos levantados
e denunciados por cidadãos brasileiros, a partir do relatório
da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a responsabilidade do Presidente da República.
Não se. pode admitir, enquanto na Câmara dos Deputados
ou no Senado Federal estejam Deputados Federais, Senadores
examinando o que se passa, o que se passou sobre os atas
de quem praticou o tráfico de influência, de quem foi a fonte
de poder para a realização desse tráfico de influência, não
se pode admitii que o exame da matéria esteja dependendo
da liberação de verbas para esse ou aquele projeto; da liberação de verbas segundo a vontade desse ou daquele parlamentar. Isso é inadmissível! Isso seria a desmoralização do
Congresso Nacional.
_
Também é preciso condenar, repudiar as palavras do Deputado Augusto Farias que, em entrevista à imprensa, explicitamente ao jornal O Globo de hoje, ch~mou o relatório que
está por ser escrito pelo Senador Amir Lando de papel higiênico;-Isso é algo que fere o decoro parlamentar, isso é algo
que nós no Congresso Nacional precisamos condenar com
-veemência.

E necessáriO que o Congresso Nacional, ainda mais agora
diante das ameaças do Deputado Farias, que já pela terceira
vez, diz que está para ser revelado por seu irmão- cerça de
cem ou mais nomes de Congressistas cujas campanhas teriam
sido financiadas pelo esquema de Paulo CéSar ·cavarcimte
Farias. É inadmisSível que esse Deputado faça isso e não
diga exatamente o que aconteceu. O D"eplitiiâei AugustO Farias
deveria ter a coragem de fazer isso. O Congresso Nacional
não pode temer os· atos nem as palavras do Sr. Paulo César
Cavalcante Farias.
· ~
· ·
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. F:x~ um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Senador.
O Sr. Humberto Lucena - V. EX' faz muito bem em
vir à tribuna para alertar o Senado e a Nação quanto a essas
ameaças do Governo, que, segundo a imprensa, estaria dispos~
to a estabelecer um plano destinado a cooptar Deputados
e Senadores, visando a uma articulação em favor do Senhor
Presidente da República, num eventual processo de impeachM
ment que venha a ser movido contra Sua Excelência, após
a aprovação do relatório da Comissão Parlamentar de Inqué~
rito.
Não posso_ acreditar. nobre Senador Eduardo Suplicy,
que, em primeiro lugar, o Sr. Ministro da Economia, Fª-ZC:nd<:l
e Planejamento, pelo seu modo de ser, pela condll;ta que
se traçou até agora, venha a se render a esse propalado plano
de ação política que estaria sendo preparado a nível de Governo. Se assim agisse, S. Ex~ perderia toda a sua credibilidade,
que, ainda hoje, é muito grande. Podemos discordaJ.:,d_o Minis~
tro Marcilio Marques Moreira no que tange à política econô~
mica de caráter recessivo que S. Ex• teima em manter. por
_ser de sua convicção que esse é o melhor caminho para com~

bater a inflação no Brasil e fazer com que a economía volte ·
a crescer, mas não negamos a sua seriedade e competência. Entretanto, se S. E~ vies-Se- a mudar de postura. admitindo
a liberação de verbas para o atendimento de compromissos
de natureza política, numa ho"ra 'grave Como essa que estamos
vivendo, S. Ex~ perderia muito, -não só perante o Congresso,
mas perante à Nação de um modo geral. Também nãO quero
admitir a hipótese de que Senadores e Deputados que integram a Bancada de sustentação parlamentar do Governo nas
duas Çasas do Congre~so, por mais·solidários que sejam poli ti~
camente ao Senhor Presidente_ da República, venham, ama~
nhã;a se deixar envolver por eSs-a política de caráter fisfolõgico,- apenas com- o objetivo de servir ao Chefe ·da Nação
no· mo-mento em que Sua Excelência vier, se isso se verificar,
a responder a um processo por crime de responsabilidade
no Congresso Nac_il:!nal, isto é, medfante autoriúiÇã~ 9aCâinara e jU.Igamento:_~o ~~nado. Em-süma-, ent~il.d6.-q_~e_y. _Ex•
tem razão em vir à tribuna para fazer essa advertência, mas
prefiro confiar realmente em que o Ministro Marcílio Marques
MQ_reira manter*_ a_ sua linha de conduta,_ até por uma questão
relacionada com a própria estabilidade da situaçao ecoriôrnk~l
do Pajs- que riãá é das melhores, apesar dos êxitos obtidos
por S~_ Ex~._ corn:-o ~osso ~poio m(S~ri~d?,_ na_n~go~ação
da díVida- eXterna- diante de uma inflação que pefdura acima
de dois dígitos. Por outro lado, ainda abro um crédito aos
Senadores e Deputados que integram a Bancada de apoio
ao Governo nas duas Casas do Congresso Nacional, certo
de que_ terão na_~·nsciência uma yoz que fala-mais 3.ltõ,-a
voz da dignidade pessoal e política.
O SR. EDUARDO SUPLICY _:_-Agradeço imensamente
as palavras de experiência e de grande significado que V.
Ex• traz, nesta tarde, ao Plenário do.Senado, ainda mais corno
Líder do PMDB-_Hoje, Senador Humberto Lucena, eu imaginava ter que
atender a alguns compromissos em São Paulo, quando vi es~
tampada nos jornais essa manchete, que é notícia em quase
todos os jornais~ de que o Governo~ e em especial o Ministro
Marcilio Marques Moreira, pressionado pelo Ministro Ricardo
Fíúza, estava quase__que num cercO< O Ministro Ricardo Fiúz3.
parece e.star dizendo ao Palácio do Planalto: "Não adianta.
Acabem com essa política de austeridade. Ternos que abrir
as torneiras para _atender aos pedidos _dos Parlamentares, se
é que desejamos ter votos favorãveis ao Presidente".
Bem salientQu V. Ex~ que o qUe-se espera, ou que cada
um dos eleitores dos representantes do Congresso Nacional
pode esperar é qu_e cada um vote de acordo com a sua consciên~
cia, com a sua convicção, após a análise dos fatoS que têm
estarrecido a Nação brasileira.
Então, a minha palavra, juntamente com a sua, Senador
Humberto Lucena, é _exatamente no sentido de fazer um alerta
ap Ministro Marcjlio Marques Mo~;:eira: não permita que isso
ocorra; caso contrário, a sua credibilidade cairá por terra.
Não admita que possam eventuais Parlamentares do Congresso Nacional estar fazendo com que os seus votOs sobre
os atos que foram examinados pela Comissão Parlamentar
de Inquérito sejam objeto _dç b~rganha ou de qualquer outra
análise que não seja o mérito sobre o que realmente aconteceu.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Josaphat Marinho.
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clonei o que bavia sido alegado: que houve distribuição de
recursos para facilitar a solução política.
. O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas, como isso foilnuító
mencionado, eu liguei os fatos.
O Sr. Josaphat Marinho- Aí V. Ex• os invoca sob sua
responsabilidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas gostaria de lembrar
que é fato -da história, importante, porque se formos pensar
qual é a origem de um dos principais- Partidos desta Casa
-refiro-me à origem do PSDB- os seus fundadores declararam que, como não admitiam naquela forma de distribuição
de favores, concessões de rádio ou -de televisão ou outros
0 SR. EDUARDO SUPLICY - É o que está nos jornais.
que estariam ocorrendo, resolveram formar um novo Partido.
Com todo o respeito aos membros do PSDB, do PMDB,
O Sr. Josapbat Marinho - O _q'ue o Ministro Fiúza está isso é fatO ·aa história. Eles, os Membros do PSDB, registraram
pedindo é a distribuição de recursos no pla~o so.cia~ e que isso na época.
lhe permitam atender às verbas orçamentánas dtstnbuídas
Pois bem, seria lamentável que aqui viesse a ocorrer fenôpelos próprios Parlamentares. É disso_q~e se cuid~. Se _houver meno semelhante outra vez. Eu espero que não seja por causa
o abuso concreto a que estão se refenndo os JO~nats e V.
desse motivo que novos Partid,os venham a se formar. Aliás,
Ex~, então a acusação deverá ser feita. Do contrário, é uma
é por essa razão-que eu avaliei como importante trazer aqui
·presunção. Esta presunção houve sempre. Quando no Go- um alerta a um Ministro por quem tenho respeito e amizade.
verno passado, de maioria preponderante do PMDB, se discu- Quando o Ministro Marcfiio Marques Moreira, de quem tamtiu o problema de manutenção do prazo do Presidente da bém discordo em muitos aspectos, mas em quem ienho recoRepública,. também se disse abertamente que estavam sendo nhecido seriedade de propósitos no que diz respeito aos instrudistribuídos recursos para atender a interesses políticos. Preci- mentos de política económica ... Tenho aqui registrado as misamos ter cuidado nessas acusações para não _sermos levianos.
nhas críticas, mas sempre mantive com S. EX' um diálogo
Não me cabe defender, mas me cabe fazer esta ressalva porque de maior respeito. Tenho ouvido suas exposições aqui da tribueu, por exemplo, que sou membro C:o Partid~ da Fre~te f:ibC:- na, bem como nas diversas ocasiões em que, inclusive, fomos
ral, não fiz nem faço nenhuma pressao ao Governo para dtstn- convidados; ora à residência do Senador Marco Maciel, ora
buição de recursos.
à residência do Senador_,_Ronan_Ti_to, para dialogar informalmente com os Senadores sobre questões tais como a da dívida
O SR. EDUARDO I>UPLICY- Em primeiro lugar, muito externa.
me honra que V. Ex• traga a palavra do PFL, até porque
Quando o Ministro Marcílio Marques Moreira convidou
tenho estranhado, prezado Senador Josaphat Marinho, que
para ser seu Chefe de Gabinete uma pessoa que foi Deputado
nas últimas semanas se venha escasseando a presença dos Estadual e que é meu colega na Comissão Teotônio Vilela
Senadores desse Partido·na tribuna do Senado Federal, _em ~ re.fU'o-_me a José_ GJ;eg_ori, que foi s.eu comp-anheiro de
especial nos momentos em que se analisa'_o caso decorrente gabinete ao tempo em que era Ministro San Thiago Dantas
~da Comissão Parlamentar de Inquérito.
-eu, de pronto, escrevi-lhe uma carta breve, um breve bilhete
Sinceramente, nobre Senador, percebo- que o Presidente
cumprimentando~o pela escolha de José Gregori, porque sei
Fernando Collor de Mello vem tendo uma diminuição de apoio
ser uma pessoa de procedimento sempre correto na sua vida.
no Senado Federal e no Congresso Nacional. Para cada fato
E fico imaginando o 'dilema que_ está vivendo hoje o Chefe
que surge, não aparecem os que o defendam; não aparecem
de Gabinete José Gregori se, porventura, o Ministro Marcílio
os que tragam esclarecimentos. É como se nas hostes dos Marques Moreira se enredar por um caminho que não é,
Partidos que apóiam o Governo, em espedal dq PFL e do
até hoje, o da sua história.
.
PRN, se notasse a perda da fibra, da energia, da razão para
Quando o Ministro RicardQ Fiúza fala q_ue quer simplesdefender o PrPsidente Fernando Collor de Mello pelos fatos
mente um remanejamento de verbas, ou a liberação de recurque aos poucos se vêm desdobrando, trazidos à luz, em espe- sos que antes o _Ministro MarcOio Marques Moreira havia
cial, pelo trabalho da Ccn1issão Parlamentar de Inquérito _e
contingenciado em função da queda da arrecadação, em funda imprensa. Então, quando vejo V. Ex• como ónico Senador ção dos objetivos de combate à inflação, espero que não esteja
do PFL aqui, inclusive procurando trazer palavras de bom- o Ministro Ricardo Fiúza a dizer cjue é precisei fazer essasenso, palavras no sentido de que, de fonna alguma, aceitaria
obra porque senão não vamos ter o voto fav_orável do parlaque Parlamentares viessem a votar senão de acordo com a
mentar "a", "b" ou "c". Isso é que não se pode admitir.
sua consciência ou com a sua conviCção, qUero agradecer a E espero que haja uma segunda reflexão no âmbito do Minis-.
postura de V. Es•
tério e do Palácio do Planalto. Aliás, gostãría que o Presidente
V. Ex• menciona que ao tempo do Presidente José Sarney Fernando Collor de Mello, no próximo dia 12 de agosto,
também houve, pela imprensa, muitas notícias sObre Parlaque é dia J:)e seu aniversário, se âê uin presente, pois acredito
mentares que estariam aceifando certos favores, como Conces:- que ele mereça Um presente. No dia 12 de agosto, o Presidente
sões de rádio e televisão. Ora, Senador Josaphat Marinho,
Fernando Collor de Mello merece estar em paz com a sua
eu não estava aqui naquele momento, mas gostaria de relem .. consciência e,. assim, acredito, tem o Presidente Fernando
brar que...
· Collor de Mello a oportunidade de se dar um presente, de
O Sr. Josaphat Marinho- Permita-me retificar- que não - estar em paz com a sua consciência: fazer um pronunciamento
fiz menção, especificamente, a nenhum tipo de recurso. Men-. à Nação, mas desta vez dizendQ a verdade, toda a verdade.
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Eduardo Suplicy, não respondo pela Liderança n_em pela defe~a do G?verno. Guardo, em relação a ele, notonamente, postção de mdependência. Não lhe sou hostil e nem lhe dou apoio incon~ii
cional. A minha posição é .a de representação pela Bahm.
Voto, num sentido ou no)Jtro, conforme o interesse público.
Sou, porém, membro do Partido da Frente Liberal e n_ã?
posso \ ei_xar que corra em julgado a idéia de que as modificações~ '1e se estão pretendendo fazer na distribuição de recursos seja em função de pressão do Partido que apóia o Governo.
Nem é exato que o Ministro Fiúza haja feito a declaração
a que V. Er" se referiu.
---

M;ostodel~
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qui: se passõu desde o prime"irO dia -dõ seU Governo "até
estiveSse_ t~ntanç:to -_co_nvencer os membros aa CPI de que o,
je._Qual foi de fato o relacionamento que houve, que perniiseu depmmento sena tmportante. Então, peço· ã Compreensão
. , em ~ermos, a 1iúluência exercida por p_essoas como Paulo dos senhores para esse ato político. - -·
César Cavalcante Farias, Leopoldo Collor pe Mello Alcides
Como
ainda
hoje
diz
Etevaldo
Dias,
que
fo1
convidado!
dos $otos DiniZ e todos esses nomes que estamos exa~ando
.pa~a se:r o porta_-voz do GOvernO Collor, na sUa coluna de 1
na COmissão Parlamentar de Inquérito. É a Sugestão que dei~OJ_e, _como que procurando dar·a entender também na Folha
xo.
de S. Paulo que estaria agin-do dessa maneira em função de'
GoStaria, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, de dizer da iin·
ser candidato a· Prefeito por SãO Paulo, quero colOcar que,
po~ância da fase a se iniciar esta semana~ na CPI, ., qUando
em nenhum momento da minha vida de Deputado Es!adual,,
'OuVIremos alguns dos principais empresários do País. Ama~
Federal, VeTeador-ou Senadór, deiXei de cumprir com nililhanhã, o presidente da Tratex, Flávio Rabelo, e o ·presidente tesponsabilidaâe
parlamentar pelo fato de ser candidato a
da Cetenco, João Vicente Granato Barbosa.
~ , .
outro cargo. Disse aos meUs- compariheiros-de PartidO, que
É da maior inlpoitância qtie eSSes einí)ie5áliOS"-seja:ffi eíi~
corajados a vir dizer, perante o Congresso· NaCiOnal, fudo pediram que eu fosse candidato a Prefeito, que eu não abriria
mão de procurar bem realizar·, bem exercer o mandato que
o que se passou.
m~Joi_çonferido, de Senador pelo povo de São Paulo.
Nesse sentido inclusive, conversei, sábado último com
-_O Sr. Aotô~o Mariz- ~ermite-me V. Er- um aparte?
o superintendente do grupo Votorantin, António Ermírlo de
Moraes, por lh15min e disse· lhe: prezado Dr. Antônio ErmíO SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senario, por quem tenho muito _respeito, é de sua característica d.or Antônio Matiz.
falar francamente. O senhor é um dos empresários mais respeitados na história deste País. Cómo serla importante se viesSe · · O Sr. Antônio Mariz - Senador Eduard9 Suplicy~ V.
ao Congresso Nacional, 'à Comissão Parlamentar de Inquérito Ex• não pre'cisã se defender dessa eventual censura - e sei
falar tudo o que s·abe. Tomei conhecimento de muitas coisas que V .. Ex•, na v~rdade, não está argumentando nesse sentido
.,.....:..., porque seria"absolutamente desnecessário. Ao contrário,
que gostaria fossem ouvidas por toda a Naçao. ·
:
os ·que analisaram a participaÇão-de V. Er- nesse episódio,
~m fato que julgo releva~te aqui ~~leritbrar, porque,
no dta 8 de novembro de 1990, o Sr. António Ermírio de na perspectiva dos objetivos da Comissão, quais o-.de apurar
a verdade, rece:nhecem, na iniciativa tom3da por V. Ex~ uma
Mo~es .disse: há ladrão no Governo. Por essa- dédaração,
publicada no jornal O Globo, o Presidente FêrD.ãndo -Collor inestimável contribuição aos resultados que são busCadOs. De
d_e Mello o itlterpelou. Disse-me o referido empresário, sábado fató,~ _o depoimento antecipado nas palavras de V. Ex•, na
'Passado: "Ah, se naquela ocasião- tivesse um Parlamentar tribuna do Senado, contribuiu para que constituísse ã moldura
vindo aqui, como você está fazendo hoje, teria detectado adequada ao depoimento que ouviríarilos,- em seguida, do
a pista ?aguilo que, hoje, está sendo obje~o ·das apurações Sr. Cláudio Vieira; foi essencial para a elucidadão do depoimento dispormos previamente das informações que, por sua·
da Com.1ssao Parlamentar de Inquérito."
Tenho a convicção de que, se puderem Vir aqui Antônio palavra~ foram trazidas pela' testemunha que V. Ex~ apreErmírio de Moraes, Emílio Odebrecht, Eduardo Borges de sentou posteriormente.
Andrada, além de João Vicente Granato Barbosa e Flávio
O SR. EDUARDO SUPLICY:.. Sandra Fernandes de
Rabelo, o Presidente da OAS, enfim, representantes dos prin~ Oliveira.
cipais grupos empresariais do País, pefo inenos alguils dos
O Sr. Aritl;iúo Ma~lz :..... Ex.ltamente. ·Quero dar ~sse
mais representativos, que tiveram esse relacionam-ento com testemunho a V. Ex• E o depoimento dessa senhora na Comiso Sr. Paulo César Farias, que ·sentiram a maneira como ele ~ãq,d~ fato, tey,ç_,a natureza, o caiá_ter deauteriticidade, de
os abordou e, segundo o que se pode deduzir, de fonna a espontaneidade que o qualificam como um teStemunho precioex~orquir, ~~o ·e!es quisessem t~r apr<?v~d_os seu_s Pr~jetos,
so no processo ·de apuração dos fatos. Portanto, não há por
seJa n_os Mimsténos da Ação SoCial, da Economia, da Saúde que V. Ex• penitenciar-se por ter antecipado ao conhecimento
ou empréstimos liberados, no Banco do Brasil no BNDES
público, às decla;z:.ações que ela faria em seguida.
na Caixa Económiça Federal, teriam, então, q~e assiriar, o~
~ ~OSR. EDUARDOSUPLICY...;. AgradeÇoaV. Ex•, Sena·
fazer pagamentos como prestação de assessoria económica
e fiscal.
~
~
~~
dor Antonio Mariz. pois, no dia do _depoimento de Sandra
Ah! Como-será importaiifé~Óü:Vir as palavras desses em- Fernandes de Oliveira, soube perceber a importância, para
presários.
____ , ________ . ,_, _• a Nação, das suas palavras, da ,sua coragem e da dignidade
,
Quero, ainda, esclarecer um ponto. Na semana passada, com que se portou.
E: interessan~e observar que as palavras colocadas pelo
alguns de meus companheiros no Congresso Nacional, tanto
na Câmara dos Deputados quanto no Senado, censuraram-me Presidente da República, no pronunciamento à Nação, num
por ter trazido à tribuna do Senado, antes da CPI o assunto domingo à n_oite .em cadeia nacional, foram principalmente
e, inclu~_ive, a presença da Secretária Sandra Fe~andes de desmontadas pelo depoimento de um motorista: Francisco
Oliveira.
.
. Eriberto Ffeire França e de uma secretária: Sandra Fernandes
Gostaria de dizer o seguinte. Há ti-ês semaniS c_füe venhO de Oliveira. SãoJ.':idadãos comuns, brasileiros, que ainda acre~
tentando convencer a CPI, os meus colegas, q_ue será impor- ditam possa o Brasil funcionar de maneira honesta, com valotante ouvir os empresários. Finãlrilente, na últil:ila qUinta-feira, res próprios da dignidade do ser humano.
Muito obrigado.
o Senador Maurício Corrêa colocou ~ assunto ·em votação
e agora eles estão comparecen.do a partir dos presidentes da
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:~
c:etenco e ?a Tratex. ~as, tinha... a coq.vicção de qU:e, se não
tivesse traztdo o assunto à tribuna do Senado, inclusive apre~
Almir Gabriel- Amazonino Mendes -Eduardo Supliseptando a Sr' Sandra Fernandes de Oliveira, ~talvez até boje cy ·- Elcio Álvares - FI-ancisco Rollemberg - Henrique
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Almeida - Hydekel Freitas - Jar6iiSfiassariobo - Jonas
Pinheiro - José Sarney - Levy Dias - .t<farco Maciel Mário Covas- Maurício Corrêa- Mein\.Filho .
O SJI.. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgo-

,

tado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item lo ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 58, DE 1992- COMPLEMENTAR
(Em regime-de

urgência~

nos termos do art. 353,

Parágrafo único, do Regimento Interno.)

Dis-Cussão, eni turno único, do Projeto de .Léi da.
Câmara n• 58, de 1992 (n• 73/91, na C
_ ..
de iniciativa do Presidente da República, que institui·
a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá
outras providências, tendo
PARECER proferido em Plenário_. Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e
às Emendas de n~ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e
52, nos termos do Substitutivo que oferece; contrário
às de n•' 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58; pela
prejudicialidade das de n.,..s 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38,
49,56 e 57.
Em discussão o projeto substitutivo e as emendas, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do ~- 353,
Parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 57, de 1992 (n' 91/91, na Câmara dos
Deputados), que renova a permissão outorgada à RBC
-Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüênciª- -~adu
lada na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia
(Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador João França para proferir o parecer.
O SR. JOÃO FIUNÇA (PDS - RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sen~or~s:
I - Relatório
Vem ao nosso exame, para parecer,'o Projeto de Decreto
Legislativo n• 57, de 1992 (n' 91-B, de 1991, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à RBC ~ Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia".

Agl)sto de lll92

Por meio da Mensagem PreSJaencial n<:> ól:S3, de 1989,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, iri.císo XII,
COIJlbinado com o § V do art. 223, da Constituição Federal,
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 26 de agosto
de _1987, a permissão outorgada RBC - Rede Bahiana de
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, ato este constant~ .tia Portaria n• 159, de 15 de setembro de 1989, publicada no Diário
Óftclal da União de 17 de outubro de 1989.
A- documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi exaininád<;> pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comu_nicações, constatando-se o atendimento aos_ requisitos legais e técnicos atitlentes ao procedimento renovatório.
É a seguinte a coniposição acionária da RBC- Rede
Bahiana de Comunicação Ltda.:
-=MQ~sto Cerqueira . .
10.000.000 cotas
-Modezil Ferreira de Cerqueira.
9:960.000 cotas
40_:QOP cotas
- Florisberto Ferreira de Cerqueira ..
Total: 20.000.00) cot~s
- --O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciênçiá
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de sua Relatara, Deputada
Irma Passoni, e aprovação unânime daquela Comissão. Já
na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa fOi cOnsiderado constitucional, juiidico e vaz3do em boa
técnica legislativa.
No Senado, esteve no Projeto nesta Comissão de Educ~
ção à disposição dos senhores Senadores para o recebimento
de emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer reparos.
li - Voto do Kelator
Diante da rgularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda., atende a todos _os requisitos técnicos e legais
para a renovação da permissão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
.
. O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O pare·
cer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.) _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação do projeto fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
3:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 121, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia -no_s termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do_
Senado n' 121, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que determina a contagem como tempo de
serviço no exterior, para todos os fins, o tempo de
licença de diplomata cônjuge de diplomata em exercício
no exterior, tendo
_
PARECER de Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, favorável ao Projeto, nos termos do Substitutivo
que oferece.
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·A matéria ficoU SObre iúriesa durante cinco,;,e:;-M.Jes· ordi- · daâé das inadimplências (Lei n' 7. 711, de 22 de -dezembro
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, de 1988.)
Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. -Jooas Pinheiro.
§ 2', d, do Regimento In"'mo.
-Ao projeto .llão forrul apresentadas emendas.
EMENDA N• 1 (Substitutivo)
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discussão.
Ao Projeto de Lc;i do S~Jiado n' 132, d' 199i .A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Na pre·
Que dispõe sobre o depoimento perante as Comissente sessão terminou o praZo para a apresentação de emep.d~s.
sões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e
às seguintes matérias:
- - '
do Congresso Nacional, nos termos do art. 235, II, "d",
-Projeto de Lei do Senado n"' 10, de _1991, de autoria
do Regimento Intérno.
do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe s_obre critérios para
O CongreSSo nacional decreta:
outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço
_A~·- 19 Se,_regularmente ~tímado, o depoente ou indide radiodifusão sonora e de sons e imagens; _ _
-Projeto de Lei do Senado n 9 95, de 1991, çle autoria ciado deixar de comparecer perante comissão da Câmara dos
Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional, sem modo Senador Eduardo Supliey, que dispõe sobre a divulgação
tivo devidamente-jUstificado, poderá o Presidente da Cernis~
dos principais devedores junto à Secretaria da Receita Federal,
ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social e CaiXa são requerer ao juiz criminal da localidade onde se encontre
ou i'ésida o depotfrite ou indiciado a sua intimaçãO e cOndução,
EconOmica Federal e dá outras providências;~ _______ _, - na forma do art. 218 do Código de Processo Penal.
-Projeto de Lei do Senado n9 132, de 1991, de autoria
_Parágrafo 1}-nico. Na hipótese deste artigo, ficará o dedo Senador Eduardo Suplicy, qúe dispõe sobre o depoimento
de autoridade ou cidadão perante as comissões da Câmara poente ou o indiciado sujeito, airida, às sanções previstas no
dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso NaCional. art. 219 do Código de Processo Penal.
'Art: 2~' Cosntitui cririie:
Ao Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991, não foram
·
I
impedir'óu
tentar
impedir,
mediante
violência, ameaapresentadas emendas.
ça ou- distúrbio,· 6·l'egular funcionamento de Comissão ParlaA matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuname~tar;ou -o livfe exercício das atribuições de qUalquer dos
mente.
·
Aos Projetos de Lei do Senado n•' 95 e 132, de 1991, seuS membros. .'·
Pena - Redus3o de um a três anos e multa.
foram apresentados substitutivos.
I I - fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como
As matérias retornarão à ComissãO dê COnstituição, Jusdepoente em Comissão Parlamentar, ou recusar a apresentiça e Cidadania, para exame dos substitutivos.
tação de documentos de que disponha.
São os seguintes os substitutivos apresentadOS:
Pena - Reclusão de um a três anos e multa.
§ 1"' As penas são aumentadas de um terço, se o crime
EMENDA N• 1 (Substitutivo)
é praticado mediante _suborno.
S 2~' No ca:sO do inciso II, o fato deixa de ser punível
Ao Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1991
se o _agente, nas setenta e duas horas que se seguirem ao
Que estende à cobrança do Fundo de Garantia do
depoimento, e antes do encerramento dos trabalhos da ComisTempo de Serviço - FGTS o disposto no art. 1• da são, declarar a verç!~de ou formular retratação.
Lei n• 7.711, de 22 de dezembro de 1988, nos termos
Art. 3~' Est~ lei entra em vigol:' na data de sua publido art. 235, II, "d", do Regimento Interno.
cação.
Art. 4' RMoga-se a Lei n' 1.579, de 18 de março de
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Aplica-se às contribuições para o Fundo de Ga- 1952.
rantia do Tempo de Serviço - FGTS o disposto no art. 1'
Justificação
da Lei n' 7.711, de 22 de dezembro de-1988, cabendo à Caixa
'i.
Econômica Federal adotar as providêricias previStaS- iio § 2\'
O Projeto de Lei n' 132/91 objetiva estabelecer normas
do mesmo artigo.
Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data de sua publi- sobre o_ dePoimento de autoridade ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal
cação.
e
do Congresso Nacional. Art. 3~' Revogarri-se as disposições em con-tfárlo.
É ·preciso nÜ\àf que o proejto de lei nãO se ajusta à.o
Justificação
texto constitucioiüil, propondo se regule_ mediante _lei o_que
é matéria de competência privativa dõ COngresso Nacional
O Projeto de Lei n"' 95, de 1991, é equivocadO, uma e das suas Casas:
vez que as contribuições para o Programa de Integração Social
Com efeito, as Comissões J>er~anentes e temporárias
(PIS) e para o Programa de Formação do património do Servi- do Congresso Nacional e das suas Casas são constituídas na
dor Público (Pasep) são arrecadadas ao Tesouro Nacional, forma e com as ~tribuições previstas no respectivo regimento
cabendo ao Departamento-da Receita Federai fiscalizar o re- ou ~o ato de qtié"fesultar sua criação (art. 58, caput). As
colhimento, conforme dispõe o art. 6~' do Decreto-Lei n9 2.502, atribuições essendais das comissões estão listadas no § 2~ do
de 3 de agosto de 1983.
art. 58 e o § 3"' do mesmo artigo diz que as comissões parlamen~
Assim, mais aCertado eStender-se ãs contiíb~jçõe_s para tares de inquérito- Hterão poderes próprios das autoridades
o FGTS as normas- aplicáveis aos tíibutos arrecadados pelo judiciais, além de· OutrOs previstos noS regimentos das respecDepartamento da Receita Federal, inclusive quanto à publici- tivas Casas".
·
r

r
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-'-PARECER Favor;áv~l, _sob n~" 132, de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

-4-

normas relativas ao funcionamento.

O Regimento Interno desta Casa regulamenta, no seu
Título VI, com a necessária minudência a constituição e o ·
funcionamento das Comissões, tornando-descabidas as normas

dos arts. 1<:> a 10 do Projeto de Lei, que dispõe a· réSpéito
do funcipnamento das ComiSsões, (Veja-se_. no ~egimento
Interno, o Título VI e, mais especificamente, os arts. 142
a 151.)
Todavia, podem ser objeto de lei as normas de natureza
penal e as relativas à proteção do sigilO- .à condução dos
depoentes recalcitrantes, conforme substitutivo em ane:xb.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1992. -GersonC:amata-

e

0 SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência- vãi etiCerrar
os trabalhos~ designando para a sessão ordinária de ai_llanhã
a seguinte
'

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 58, DE 1992- COMPLEMENTAR
(Em regtme ae urgênCia, nos termos ao art._ 353, paráuafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, eiD; turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n 9 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que instituí a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União, e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às Emendas
de n~ 2, 3., 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 37,44 e 52; na forma do Substitutivo
que apresenta; contrário as de n"" 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32,
34, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58;
pela prejudicialídade das de n" 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38, 49,
56 e 57.

-2PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
_
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis. lativo n' 57, de 1992 (ii' 91191, na Câmara dos Deputados),
que renova a permissão outorgada à RBC - Rede bahíana
de comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, tendo
- PARECER Favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador João França.
·

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'l, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 1, de 1992 (o' 902/901, na Casa de origem); que altera
dispositivos da Lei n' 5_869, de 11 de janeiro de 1972 Código de Processo Civil, ..referentes à prova periciill, terido

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 26, DE 1992- CoMPLEMENTAiC
VotaçãO, em turno único, do Projeto dê Le1 do Senadt_
n9 26 de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, que altera a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de .1981, tendo
.
-PARECER Favorável, sob n' 39, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Econ6mk:os_
·
7

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N• 121, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
Ii' 121, de 1991 2 de autoria do Senador Marco Maciel, que
determina a contagem como tempo de serviço no exterior~
para todos os fins, o tempo de lieença de diplomata cônjuge
de diplomata ~m exercício no e:rterio.r. tendp
-PARECER de Plenário, Relator: Senador Áureo Meno, favorável ao Projeto, nos termos de Substitutívo que ofere-ce~

-6PROI10STA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N_' 7, DE
1992
Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à
Constituição o• 7, de 1992 (n' 82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo
-PARECER Favorável, sob n' 246, de 1992, daComissão Temporária.

-7MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeio de Lei do Senado n' 377, de 1991, de autoria
do Senador Raimundo Lira, que proíbe a incineração de peles
de animais silvestres abatidos em caça predatória e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à 16 horas e 45 minutos.)
ATA DA 137• SESSÃO, EM 30 DE
JUNHO DE 1992
(Publicada no DCN (Seção ll), de 19-7:92)
RETIFICAÇÁO
Na página n9 5506, 1' coluna, no art. 89 do Projeto de
Lei do Senado n' 94, de 1992.
Onde se lê:
Art. 87" ESta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Leia-se:
~· 8~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

~Agosto

de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 314, DE 1992
O Presidente do Senado Feqeral, no uso de sua compe~
téncia regimental e regulamentar,' Resolve designar o servidor
JOÃO ORLANDO BARBOSA GONÇALVES; Diretor da
Secretaria de Comunicação Social do Senado F.ideral, para
manter-contatos com equipes técnicas do Ministério da Educação~ com vistas ao desenvolvimento de projeto conjunto~ -para
a produção de programa sobre grandes temas nacionais, gera<lo pela Fundação Roquete Pinto - TVE, em rede nacional.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 315, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe·
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da comissão Diretora n 9 2, de 4 de ãbril -de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~> 009.106/92-8, RCsotve
aposentar, voluntariamente, MARIA APARECIDA SAN·
TOS PEREIRA, Assessor Legislativo, Parte Especial do Qua·
dro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 4Ó,
incisO III, alínea c, da Constituição da República Fede-rativa
do Brasil, combinado com os ·art.s 186, iD.ciso 111, alínea c,
e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o art. 11
da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Quarta Sessão Legislativa Extraordinária da
Quadragésima Nona Legisl~tura)
(Resenha das matérias apreciadas de 1• a 31 de julho
de 1992- art. 269, II, do Regimento Interno)
SUMÁRIODAS MATÉRIAS APROVADAS PELO
SENADO FEDERAL (durante a quarta sessão legislativa
extraordinária da quadragésima nona legislatura - mês de
julho/92)
-Projetas aprovados e enviados à sanção . .. ......... .. 4
-Projetas aprovados e enviados à promulgação . .. ... 4
. -:- ~rojeto apro~ªQ..Q~enviado jl_Çªm.ª_ra c:Jos _Deputados. . ..... H••· •••.•••••••••••••••••••••••••••• ;n ..... •••. •.•. ~--.:~-"'"-•...-~·· .1
- M~!'sazem_.aprovada relativa à escolha de Autorida·
de ................................ , ..•.......... ·---· ·----~--~-~·--" .. 1
Projetos aprovados e enviados à sanção:
-Projeto 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 1q e 2q graus
pertence~tes ao Plano único de Classificação e Retribuições

T~rça·feira

4 6267

·de Cargos, de que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de
1987.- Sessão: 7-7-92.
-Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1992 (n' 2.341/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da ~epública,
que altera a estrutura do Ministéri6 das Relaçóes Exteriores,
e dá outras providências. ----.:. SesSãõ 9-7-92.
~
-Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1992, (n' 2.486/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Reptíiblica,
que altera os artigos 30 e 58 da Lei n• 8.212, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social
e iristitui Plano de Custeio, e o artigo 41 da -Lei n"' 8.213,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Bene·
fícios da Previdência Social.- Sessão: 9-7-92.
- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n• 193, de 1986 (n' 8.342/86, naquela Casa), que acrescenta
-parágrafo ao artigo 153 do Código Eleitoral, com vistas a
facilitar a votação de eleitores com impedimento religioso.
-Sessão: 28·7-92.
Projetos aprovados e enviados à promulgação:
-Projeto de Resolução n• 47, de 1992, apresentado
t->elo Senador Aureo Mello como conclusão de seu Parecer
de Plenário, que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo, no _valor de
US$126,000,000.00 (cento e vinte e seis milhões de dólares
norte ..americanos), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvmento _:-BJRD), destinada ao financiamento parcial do projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado de São Paulo.
-Sessão: 14·7-92.
- Projeto de Resolução n• 48, de 1992, apresentado
pelo Senador Aureo Mello como conclusão de seu Parecer
de Plenário, que autoriza a contratação, com a garantia da
República Federativa do Brasil, de operação de crédit<;> externo, no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de d6laC
res norte-americanos), entre o Banco de Desenvolvimento
Económico e Social - BNES e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento ...:;..;..BIRD, destinada a financiar parcialmente o Projeto Nacional de Controle da Poluição
Industrial- POLUBRÁS. Sessão: 14·7-92.~ ~~ ·~
- Projeto de Resolução n"' 50, de 1992, apresentado
pelo Senhor Esperidião Amin como conclusão de seu parecer
de Plenário, que autoriza a República Federativa do Brasil
a oontràtar operação de crédito externo, no valor equivalente
a trinta milhões 9-e marcos alemães, destinada ao co-finandamento do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA. -Sessão: 21-7-92.
.•~
~
- Projeto de Resolução n"' 53~ de 1992, apresentado
pelo Senador Esperidião Amin como conclusão de seu parecer
de Plenário, que restabelece a vigência da Resolução n"' 88,
de 1991 do Senado Federal. -Sessão: 28· 7-92.
Projeto aprovado e enviado à Câmara dos Deputados:
- Emendas do Senado ao 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,
inçiso X!_ e 39, § 1q, da Constituição Federal e dá outras
providências.- Sessão: 14-7-92.
Mensagem aprovada relativa à escolha de autoridade:
- Mensagem n• 235, de 1992 (n• 236/92, ~na origem),
de 23 de julho dQ corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha .
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do Senhoi:' Fern-ando S~lva Alves_, Ministro âe Segurtda~Ç;à~s~;-: · ' ' 1 .-OS preSentes aprovam a matéria e a encaminham à Secreda Carreira de_ ~iplomata, p~ra eXercer ~função de E~bai- · · t~riã.-Gêral da Mesa para as devidas providências;
xado_r do Brasil ]Unto ao Remo Hachem1ta da Jordânia. _ _c) Requerimento n~ 518, de1992, no_qual o Senhor Sena-

Sessao: 29-7-92.

dor Nelson Carneiro solicita ao Senhor Ministro das Relações

EXteriores, informações atinentes às últi~as proffioções· de
Diplomatas, no período de junho/julho.
' Os presentes aprovam a matéria e a encaminham à SecreCOMISSÃO DIRETORA
taria-Geral da ~esa para as devidas providências;
14~ Reunião Ordinária, realizada
d) .Requenmento n9 519, de 1992, no qual o Senhor Sena-:..
em i7 de julho de 1992
dor Nelson Carneiro solicita a transcrição nos Anais do Senado
Às dezoito horas e tdilta minutos do dia vinte ç s~tÇ~ Fedefat, do artigo publicado no jornal A-Tarde de 16~7.,92
de julho de um mil, ÕÓveCêntos e noventa e dois, reúhe.:.~e . _s_~b·~ ~íiulo 'C:PI e impeacbment".
_
'
'
a Comissão Diretora do Sena_do Federal, na Sala de Reuniôe·s' ·
Os presentes aprovam a matéria e a ehcaminham à Secreda Presidência, com a presença dos Excelentíssimos SehhOiês' tariá-Geral da ~esapara as devidas providências;
Senadores Mauro Benevides, Presidente, •Saldanha Derif,~ ·- -··"·'e) Requenrnento·n"' 522, de 1992, no qual o Senhor SenaTerceiro Secret~rio, Meiia-Filho e Beni Veras, suplentçs. ~-' ' : ·do'r_ ~~lson Wedekin solicita ao Senhor. MinistrO da PreviJ;>eixam de compãr~er, por motivos jUstificados, os Ex- dê,ncta Social, informações atinefl:tes à Eletrosul e Fundação
celentíssimos Senhores S~nadores Alexandre Costa, Primeiro Elos.
Vice-Presidente, CarlOs Alb~rto De'Cárli, Segundo Vice-PreOs presentes aprovam a matéria e:" encaminham à Secresidente, Dirceu Carneiro, Pi1ineiro Secretário, Márcio Lacer- taria-Geral da Mesa para as devidSts providências;
da Segundo Secretário, e: Iram Saraiva, Quat.to Secte~táriO.· · · · - _ O Requerimento n"' 525, de 1992, no qual o ~enhor Sena• Inicialmente, o Senhor Presidente submete ao exam~ 99~~ dor )?_~dro Simon solicita ao Senhor Ministro da Aeronáuticà,
presentes o pro<;esso relativo. 8;0 pedido formulado pela Co~. .l!JfOTI!l!'l.Ções atinentes às atividades cuja fiscalização cabe_ ao
são Parlamentar Mista de Inquérito que investiga .. denúncias I;>epartamento da Aviação Civil- DAC.
_ _·
do Senhor Pedro Collor de Mello sobre as atividades do SéOs presentes aprovam a matéria e a encaminham â Sicrenh-or Paulo César Cavalêante Farias';, rio sentido de contra- · taria-Geral da Mesa para as devidas providências·
taç_ão da empresa de auditOria norte-americáns Kroll Associa-·
·g) Orçamento do Cegraf relativo à impressão_ de vinte
tes dos Estados Unidos.
'
.
mil' exemplares do livro "Fórum Nacional sobre Reforma Fis' Após debates, a' rn.iliéf{a 'é aprovada pór unanimidade.,
cal"_, So_licitada p~lo Presidente da União dos Auditores FiSf3.ÍS
Aseguir,ê·examiníJ.dQexpedienteat~up~i~ando,a~~~~J:~P:'_~·-·~oT~~O,.UI~-~a.f:!O.n_aJ (lJ!l~ijs_CÇJ} ..·
.. _, ~ __ . c_dum da Comissão Diretora Q pagamentp~ c;J~ adt~l?I]-~1. aos ___ . E _ ~estgnado o Senhor Tercetro SecretáriO pará relatar
servidores, em decorrência da convocação extraordinária do a maténa;
Congresso Nacional.
h) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "altera
Os presentes ratificam a decisão do Senhor Presidente.
o A~ n"' 4, de 1991, que disciplina a concessão de imóvel
Ainda com a palavra, o Senhor Presidente submete ao func1onal a Senador".
exame dos presentes, as seguintes matérias: ,
·
É ~esigna~o o Senhor Seriã_dõr -Melta: 'filhO, Suplente
a) Requerimento n"' 514, de 1992, no qual o Senhor Sena- da Comtssão J?tretora, para relatar a matéria.
dor Pedro Simon solicita ao Senhor Ministro- âa Economia,
Nada ma1s havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
Fazenda e Planejamento, informações atinentesaopagamento encerrada a reunião, às dezenove horas, pelo que eu, Manoel
de taxas por empréstimos obtidos no exterior e não utilizados. ~lela de Maga~hães, Diretor~Geral e Se.cretário da Comissão
Os presentes aprovam a matéria e a encaminham â Secrt-a- Diretora, lavret a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
ria-Geral da Mesa para as devidas providências;
h) Requerimento n• 516, de 1992, no qual o Senhor Senador Esperidião Amin solicita ao senhor Ministro dâ PreviSala da COmisSão Diretora, 27 de julho de 1992. Senador
dência Social, informações atinentes às fraudes do INSS.
Mauro Benevid_es, Pres~~ente.
-
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ANO XLVII- N'l23

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 140' SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE
1992
1.1 - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1992, de autoria
do Senador César Dias, que--dispõe sobre a comercialização
e a distribuição de combustíveis automotivos e seus deriva-

dos, e dá outras providências.

-

1.2.2 - Requerimentos
- N' 548/92, de autoria do Senador Albano Franco,
solicítando que sejam consideradas como licença- autorizada os dias 3 e 6 de julho próxímo passado. Aprovado.
-NO? 549/92, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que sejam considerados_ como licença autorizada o período de 17 a 31 de julho próximo passado. Aprovado.
-N• 550/92, de autoria do Senador Lucídio Portella,
solicitando que sejam considerados como licenç_a autorizada o período entre os dias 12 a 22- de julho próximo
passado. Aprovado.
- N' 551/92, de autoria da Senadora Marluce Pinto,
solicitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 15-5-92; 10, 11, 12, 16, 17, 19, 22 a 26, 29,
30-6-92 e 3, 6-7-92.Aprovado.
·
- N9 552!92, de autoria do Senador Beni Veras, solicitando que seja considerada como licença autorizada o dia
24 de julho próximO passado. Aprovado.
N~' 553/92, de autoria do Senador Raimundo Lira, solicitando concessão de licença (abono de faltas) nos dias
16 e 17 do mês de julho. Aprovado.

_- N" 554/92, de autoria do Senador Onofre Quiôan,
solicitando licença no período de 24 a 31 de julho do corJente ano. Aprovado.
- N• 555/92, de autoria do Senador Garíbaldi Alves
Filho, solicitando corno licençà autoriZada o dia 24 de jülho
próximo passado. AproVã.do.- N' 556/92, de autoria do Senador Valmir Campelo,
solicitando como como licença autorizada os di~s 16 e~ 17
de julho. Aprovado.
.
-N• 557/92, de autoria do Senador OdacirSóires,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado do editorial
sob o título "Retrato _na Pãrede", publicado no Jornal
do Brasil, edição do dia 30 de julho de 1992. Aprovado.
1.2.3 - Apreciação de Matéria
-Requerimento n9 543/92, lido em sessão anterior,
de autoria do Senad_or Esp_eridião Amin, solicitando auto·rização para s-e ausentar dos _trabalhos da Casa no dia 3
de agosto corrente. Aprovado.
1.2.4 - Discursos do Expediente
-SENADOR EDUARDO SUPLfCY- Fraude em
suposto contrato assinado por Cláudio Vieira com a Alfa
Trad_ing, do Uruguai, no valor d~ cinco milhões de_ dólares
para financiamento da campanha eleitoral do Presidente
Fernando Collor. Rompimento do acordo referente aO preço dos automóveis. Declarações do Ministro Ricardo Fíúza
contrário ao cOmportamento de membros da equipe econôri~.
-SENADOR GERSON. CAMATA~ Prejuízos para o Brasil do tratado de Assunção, cele.brado em 26~3-91,
que criou o Mercosul.
-SENADOR CÉSAR DIAS- Esclarecimentos a
respeito do Projeto de Lei n'' 115/92, apresentado por S.
Exa, que dispõe sobre a comercialização e a distribuiç_ão
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CAtU.OS HOMERO VIF.IRA NINA

Diretor Administrativo
LU1L. CAl<.l.OS BASTOS
Diretor Industrial
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-
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de combustíveis automotivos e seus derivados. e dá outras _ Câmara n'" 36/92, ~ndo que aos mesmos não foram apreprovidências.
~ntadas en1~ndas;_e Projeto de Lei do Senado n 9 58/91,
L3- ORDEM DO DIA
sendo que a ele foram apresentadas sete emendas.
Projeto de Lei da Câmara n' 58, de 1992-Comple- Término do prazo sem que tenha sido interposto
mentar (n9 73/91, na Casa de origem), que institui a: Lei recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia, dos
Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outr~s provi- seguintes projetes apreciados conclusivamente pelas Codências. Votação adiada, por falta de quorum, após a apre- missões de Assuntos Sociais e de ConStituição, Justiça e
sentação de requerimentos.
Cidadania.
Projeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1992 (n' 91191,
- Projeto de Lei do Senaâo n' 30, de 1991, que regula
na Câmara do_s Deputados). que renova a permissão outorM a profissão de ortoptista e dá outras providências. À Câmagada à RBC ..:.. Rede Bahiana de Comunicação Ltda., . ra dos Deputados.
para explorar serviço ·de radiodifusão sonora em freqüência
- Projeto de Lei do Senado n' 353, de 1991, que
modulada na Cidade de Feira de .Santana, Estado daBahia. suprime a prescrição de aç6es penais, acreScentando paráVotação adiada, por falta de quorum.
grafo ao art. 109 do Código Penal (Parte Geral, Lei n'
Projeto de Lei da Câmara n" 1, de 1992 (n' 902/91, 7.209, de 11 de julho de 1984). A Câmara dos Deputados.
- Pro~to de Lei do Senado n9 _8_, de 1992, que altera
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n"' 5.869,
de 11 de janeiro de 1972 - Código de Processo Civil, a redaçãó âõ,s arts. 222 e 223 da Lei n' 5.8§9, de 11de
referentes à prova pericial. Votação adiada, por. falta· de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) e dá outras
quorum.
providências. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n"' 37, de 1992, que regula
Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1991-Complementar, que altera a Lei Complementar n"' 41, de 22 de o direito da companheira a alimentos e à sucessão. À CâmaM
dezembro de 1981. Votação adiada, por falta de quorum,
ra dos Deputados.
ProjetO--de Lei do Senado n~' 121, de 1991, que deter- Convocã.ção de se_ss~o eJÇ.traordinária a realiza_r-se
mina a contagem como tempo de serviço no exterior, para hoje, às 16 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia que
todos os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge designa.
de diplomata em exercício no ·exterior. Votação acHada,
1.4- ENCERRAMENTO
por falta de quorum.
Proposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n'
2- ATA DA 141• SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO DE
82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29
1992
da Constituição Federal. Discussão encerrada.
ü -~ABERTURA
Projeto de Lei do Senado n9 377, de 1991, que proíbe
a incineração de peles de animais Silvestres abatidos em
2.2 ~EXPEDIENTE
caça predatória e dá outras providências. Declarado preju~
clicado. Ao arquivo.
2.2.1 - Requerúnentos
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
- N' 569192, de urgência para o Projeto ·de Lei da
Câmara n\65/92 (n°_11191, na Casa de origem), que dispõe
- SENADOR FRANClSCO ROLLEMBERG sObre a regri\amentação dos dispositivos conStitU.ciõD.ais relsonomia salarial do funcion3.liSmo público federal.
lativos à re"forma agrária, previStos no Capítulo III. Título
1.3.2- Comunicações da Presidência
VII, da Constituição Federal.
- N' 570192, de urgência para a Mensagem n' 269/92,
- Ténninó- do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n' 44/92 e ao Projeto de Lei da
pela qual o 5enhor Presidente da-Repúbfica solicita autori-
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zação para a contratação, com garantia da União, de opera~
ção de crédito externo no valor equivalente a seis bilhões
e quinhentos milhões de yenes japoneses; entre o Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES e o Import Export Bank of Japan - EXIMBANK.
- N"' 571/92, de autoria do Senador João Rocha, solicitando do Sr. Ministro de Minas e Energia, informações
que menciona.
2.3 ~ ORDEM DO DIA
Requerimento n<? 466/92, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Se:nado n' 88/92, com o de n' 67/<n, por tratarem de matérias
que versam sobre o mesmo assunto. Aprovado.
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3.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR PEDRO SIMON -Resposta do Ministro das Minas e Energia ao Requerimento n' 209/92, de
autoria de S. E~, de pedido de esclarecimentos Sobre denúncias de irregularidades em operações de comercialização de petróleo e derivados, na Petrobrás.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Críticas à política ·energética -do Presidente Collor pelo sucateamento
das empresas do setor, principalmente as ligadas áo sistema
Eletrosul.
3. 3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 58, ·de 1992- Complementar (n9 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei
Orgânica ·da Advocacia-Geral da União e dá outras provi2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
dências. Aprovado-o substitutivo com destaques e emenda,
- Requerimentos n•' 569 e 570/92,lido no Expediente ficando prejudicados o projeto e emendas não destacadas,
da presente sessão. Aprovados.
sendo rejeitadas as demais, após usarem da palavra os
2.3.2- Comunicação da Presidência
- Srs. Humberto Lucena, Elcio Álvares, Fernando Henrique
- ConVocaçãó de sessão extraordinária a re-3.lf:iãr-se CMdoso, Esperidião Amin ei Cid Sabóia de Carvalho. À
hoje, às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.
Comissão Diretora para a redaçáo do vencido para o turno
suplementar.
- Redação do vencido para o turno suplementar do
2.4- ENCERRAMENTO
substitutivo-ao Projeto de Lei da Câmara n' 58/92'Cómplementar. Aprovado o substitutivo em turno suplementar,
3. - ATA DA 142• SESSÃO, EM 4 DE AGOSTO
após parecer de Plenário sObre as emendas apresentadas
DE 1992
nesta oportunidade, ficando a sua votação adiada por falta
3.1 -ABERTURA
de quorum.
Requerimento n9 467, de 1992, de autoria do Senador
3.2 - EXPEf?IENTE
Ronan Tito~ solicitando a inclusão em ordem do Dia do
Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1992 (n' 4.818/90, ria
3.2.1 - Requerimentos
origem), que cria cargos de Procura-dores do Trabalho de
-N' 572192; de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
2~ categoria, cargos efetivos e em comiSsão e dá outras
solicit3hdo licença para ausentar-se do País durante o períoprovidências. Votação adiada por falta de quorum.
do de 24 de agosto a 7 de setembro do corrente ano. Aprovado.
3.3.1 - Comunicações da Presidência
- Prejudicialidade dos RequerimentO-s n-fl· 573 e
- N' 573/92, de urgência para a Mensagem n' 270/92,
574/92, lidos no Expediente da presente sessão, em virtude
pela qual o Presidente da República solicita autOrização
para que a República Federativa do Brasil possa ultimar da falta de quorum.
contratação de operação de crédito externo, no valor equi-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
valente a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares,
junto ao Banco Interamericano de Reconstrução e Desen3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesvolvimento- BIRD.
- N9 574/92, de urgência para Mensagem n'? 271192, são
pela qual o Presidente da Repúblida solicita autorizaÇão
3.4 -ENCERRAMENTO
para que seja autorizada a contratação de operação -de
4 - MESA DIRETORA
crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até duzentos e sessenta milhões de dólares entre
5- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
a PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A. e o Banco
- 6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN~
Interamericano de Re.construção e Desenvolvimento TES
BIRD.
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de !992

Ata da 140a Sessão, em 4 de agost() de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Alexandre Costa
ÀS 14 HORAS _B 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Albano Franco - Alex~dre Costa - Alfredo Campos
- Aimir Gabriel - Amir Lando - Antmiio-Mariz - César
Dias -Chagas Rodrigpes - Cid Sabói~ ~e Carv~lho- ~ival_
do Suruagy- Elcio Alvares- Espend1~0 A':llin --Ep.ttâcio
cafeteira -Francisco Rollemberg- Ganbaldl Alves FilhoGerson Camata ~-Guilherme Palmeira - Hugo~ Napoleão Humberto Lucena - J arbas Passarinho - J oa.o Calmou Joao França- Joao Rocha - Josaphat Marinho- José Sar- ·
ney- Jutahy Magalhães- LourivafBaptista- Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - !Yfarco Macie_l
- Mário Covas- Maurício Corrêa- Mauro Benevicies - Meira Filho - Nabor Jünior- Nelson Carneiro- NelsOn Weae:-kin - Ney Maranhao - Odacir Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy
Bacelar - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .,- A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo númerQ regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre _a mesa, projeto que será lido pelo Sr._l?_Seçr~tário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO~ N• 115, DE 1992
Dispõe sobre a comercilização ·e a distribuição de
combustíveis automotivos e seus derivados, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta: __
__
Art. 1o O exercício da atividade de Posto Revendedor
(PR) independe de qualquer concessão ou outorga do Poder
Público, nos termos da presente lei.
ParagrafO único. -Para Os efeitos deste_artigo, considera-se Posto Revendedor e estabelecimento çlestinado ao comércio varejista de derivados de petróleo e de combustíveis
líquidos para fins automotivos:
·
Art. 29 A construção e a operação de Posto Revendedor obedecerão às normas técnicas que -lhes são próprias,
às normas de segurança e de proteção ao meio ambiente,
assim como às demais normas baixadas pelo Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC):
Art. 3<:> Atendidas as normas de constru_ção e operação,
a autorização de funcionamento de Post_o Revendedor fica
condicionada, exclusivamente, à realização de prévio cadastramento junto ao Departamento Nacional de Combustíveis
(DNC)<
Art. 49 Ao Posto Rcvend~Por é faqdtado adquirir combustíveis aUtoffiotívós e· seus derivados_ em qualquer distribuidora ou destilaria de álcool, bem como pleitear a rescisão
do contrato de exclusividade com a distribuidora sob c,uja

"bancada" estiver operando, mediante a aquiSição dOs equipamentos já instalados ou a sua substituição por equipc:litlentos
-'
prójm'os<
· -- · ··
Art. Y As destilarias anexas às usinas de açúcar e as
destilarias autónomas de álcool carburante ficam autorizadas
a vender o produto de sua fa"bricação diretam_ente aoS: Postos
Revendedores em funcionamento, desde que este atenda ao
padrão de qualidade estabelecido pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO)<
Art. 6<1 -~ p-~-;-~itido ao ·_Posto Reve~dedor transportar
em frota própria, da base de distribuição até o seu estabelecimento, os combustíveis automotivos que revenda, observada
a legislação de segurança no transporte de produtos infla· máveis.
Art. 7 9 Esta l~i entra

cação:

- Art. 89

em vigo"i" ni -datá de sua j)Ubli-

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A política adotãda pelo Poder Executivo pfessuf,õe liberação dos preços de combustíveis e seus derivados às reais
dema_n~a~ __9._q mercado, cuja comercialização é reali~fl4fl diretamente pelas empresas disiiihllidoras, -fegul3rrilente instaladas em todo o País.
= AS destilarias d~ ái~'ool-sãO -Obrigadas a 'reVcrider dirCtamente às distribuidoras, acarr_etando o aumento dos custos
que são repassados aos_consumidor~s e_limitando as atividadcs
do Iivie ó)mércio._
·
Atualmente, existem em todo o território i:Iacional cerca
de 20.000 (vinte mil) postos de revenda de combustíveis e
seus derivados, empregando aproximadamente 3QO.O.OO (trezentas mil) pessoas, presas a contratos de exclusividade com
as distribuidoras.
É indispensável, portanto, que os agentes ecOnómicos
envolvidos n~ distrib~çâo e postos de revenda de produtos
combustíveis e seus derivados usUfruam de amplã liberdade
negocial para a desregulamentação dessa atividade económica, principã.lmerite se collsiderarmos qUe essa a"tividade comercial não interfere e nem se contrapõe à exploração dos recursos
minerais da União, amparadas pelo art. 20 da Constituição
FederaL
A livre_concorrência e as leis de 111:ercado impõem a faculdade de que os Posto_s_Revendedores de combustíveis automotivos e seus derivados possam adquirir os seus produtos em
qualquer distribuidora ou destilares de álcool, independente
da vinculação com as ""bandeiras" a que estão atualmente
suj"eitas, evitando-se, desta forma, a cartelização deste importante setor da economia nacional.
Como medida complementar, há que se assegurar aos
Postos Revendedores também a faculdade de, uma vez atendidas as normas próprias de_ segurança, transportar em frota
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própria, da base _de distribuição até o seu estabelecimento,

Estimado Presidente;
Por media de la presente, deseamos coof.in:o_arie oficialmente nuestra Investicion a la V Reuniôil de Pfesidentes da
Dias
. OrianizacioneS Empresariales Iberomeamericanas, que as ce- ·.
lebrará en Madri-Sevilla dei 20 ai 24 de julho de 1992.
(À Comissão de Assunto Económicos--_ Decisão
Hemos realizado en el Hotel! Prinolpe de Vergara de
Terminatim.)
Madrid y en el Hotel Inglaterra da Sevilla las reservas corresO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
pondientes para Ud ase como para sua acompaiian-tes segun
que acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão
·
·
solloltado en fax 89/02 y 95/92:
competente.
__
Consideramos de gran importancia para la Reunión que
Sobre a mesa, requerimento que será lid_o pelo Sr. 1o
_ Ud, presentara una evaluación de la Cumbra do Río SObre
Secretário.
--el Medio Ambiente (5 - 8 miriutos) coo ideas ã propuestas
:é' lido e aprovado o seguinte
concretas para acasión de las organizadones de·ernploadores.
Agradeceríamos trajara a la reunión el texto en espaõol de
REQUERIMENTO N• 548, DE 1992
su Interveciculón para su distribunción entre los participantes.
Sobre este tema debléramos intentar. tener conclusiones para
Prezado Presidente,
_
presentaria a la cumbre de Jeles de Estado.
Solicito, nos termos da Con-stituição Federal (artigo 55,
Sin otro particular, ve saluda muy atentamente.- Anto-item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
nio P~ii~loas, SecretáriO Ejecutivo.
43, inciso II), que sejam considerados como licença autorizada
os dias 3 e 6 de julho próximO passado, quandO estive-ausente
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
dos trabalhos_ da Casa_ para, na cídadc de Pelotas_ e_ Sánta
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Maria-RS, manter encontros com lideranças empresariais loSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, 19
cais; no RiO de Janeiro, participar do seminários-obre Reforma
Secretário.
Fiscal, promovido pela CNI e a Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro e, em Salvador - BA, assistir
É lidO e aprovado o seguinte
à solenidade de inauguração da nova sede da FIEB/SESI/SE·
REQUERIMENTO N• 550, DE 1992
NAI/IEL e lançamento da pedra fundamental futura.
Sala das sessões 4 de agosto de 1992 - Senador Albano
Senhor Presidente,
Franco
Requeiro seja Considerado como licença autorizada o período entre os dias 12 a 22 de julho corrente, quando estarei
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -'·cAprovado
ausente dos trabalhos da Casa, em Miami, Estados Unidos
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
da América, por -motivo de doença em pessoa de minha faSobre a mesa, requerimento_ que será lido pelo Sr. r
mi1ia.
·
·
Secretário.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1992. -Senador Lucidio
É lido e aprovado o _seguinte
os combustíveis automotivos cuja comercialiZação realizam~
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Senador César

Porteua.

REQUERIMENTO N• 549, DE 1992
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constituição Feâeral, (artigo 55,
item III) e do Regimento Interno dQ Senado Federal (artigo
43, inciso II), que seja- consltlei"ã.do coinó lic;en~a autorizada
o período de 17 a 31 deste mês, onde me ausentar~i dos_
trabalhos da Casa, para breve viagem ao exterior, a fim de
participar em Madri e Sevilha - Espanha, da, V Reunião
dos Presidentes- de Organizações Empresariais Ibero-americanas, a se realizar de 20 a 24 próximos vindouros, quando
farei pronunciamento sobre questôes- do meio ambiente, com
idéias e propostas para ação das organizações de empre-gadores.
Sala das sessões, 14 de julho de 1992.- Senador Albano
Franco.
ORGANIZACION INTERNACIONAL
DE EMPLEADORES
Ginebra, 6 de julho de 1992
AP/eg- 49.60
Sr. Albano do Prado Franco
Presidente
Confederaciõn Nacional de Industria
Avenida Nilo Peçanha 50- 34' andar
20044 - Rio de Janeiro
Brasil

-

- --

-

-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ Apróvado
o requerimento, fica concedida a licença.
S_obre a mesa, requerimentq que será lido pelo Sr. 1~
Se.cretário.
-- -

É lido e aprovado o seg~~nte
REQUERIMENTO N• 551 DE 1992
Requeiro, nos tetinos do art. 43, II~ do Regimento Interno do Senado Federal, sejam considerados como de licença
autorizada, os dias 10,11,12,16,17,19,22,23,24,25,26;29
30-6-92; 15-5-92e 3,6-7-92. __
-Sala das Sessões, 10 de julho de 1992. --Senadora MarM
lu« Pinto.
-. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, fica concedida- a Iiciinça solicitada.
_Sob~e a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
·
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 552 DE l992
_ Requeiro seja cõilsideiada-cOmõ licença autoriia-d3,_pira
. fins do art. 55, III, da Constituição Federal e 43, II, do Regi·
mento_ Interno do Senado Federal, o dia 24 de julho do corrente ano, durante o qual estive ausente desta Casa para parti-
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cipar da audiência pública da Comissão Especial Mista do
Congresso Nacional íncumbida de "Estudar o problema do
desequilíbrio económico iiltei-regional brasileiro e -propor soluções", criada pelo Requerimento n"' 810/91-CN, realizada

em Fortaleza- CE.

.

. ,

..

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. __::.Senador Beni

Veras.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosra) -

Aprovado
o requerimento, fíca concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~"
Secretário:-r

É lido e aprovado o seguinte

Agosto de 1992

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 556, DE 1992
Sr. Presidente,
_ Por motivo de_ doença em pessoa da família, deverei viajar
a_ SãO Paulo, asSím se-ndo, i'~queiro·seja Considerada como
licença autorizada, nos termos do art. 43, II do Regimento
Interno, nos dias 16 e 17 do Corrente mês.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Senador Valmir
Campelo.
·
- - ··
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost•) -

Aprovado

o requerimento, fíca conce_dida a licença solicitada.

REQUERIMENTO N• 553, DE 1992
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
RequeirO a essa Presidência, nOs termos do art._43, inciso Secretário.
II, do Regimento- Interno do Senado Federal, concessão de
É lido o seguinte
licença (abono de falta?), para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, durante os dias 16,17 do mês em curso, tendo
REQUERIMENTO N• 557, DE 1992
em vista viã.gem ao Estado da Parm.'b~~ quan-dO participarei
da solenidade de entrega de certificados aos maiores Contri~
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
buintes do ICMS do Estado da Para!ba, onde ser~i agracíad9s. atranscrição, nos Anais do Senado. Federal, do editorial sob
Sala das Sessões, 15 de julho de 1992. -Senador Rai~ õ título_"Retrato n_a Paiede". publícado no Jornal do Brasil,
muodo Lira, Presidente da ComissãO de AssuntOs EcÕnõmic9s - edição do dia 30 de julho de 1992. .
.
· Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Odacir Soares.
Senado Federal.
-(AO exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O
SR.
PRESIDENTE
(Alexandre Costa) - O requeriSobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo Sr. 19 mento lido vai ao exame da ComisSão Diretor.l..
Secretário.
-~-:-Em sessão ariterior, foT lidO ·o Re_querimeilto n9 543, de
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 554, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, inciso U, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência licença para trátar de int6ress~s
particulares no exterior, no período de 24 a 31 de julho do
corrente ano.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1992. -Senador Onofre
Quinan.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento, fica conçedida a li~nça s_ol!citada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr_, 19Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 555, DE 1992
Requeiro seja COnside.raô.a GOniO licença autorizada, para
fins do art. 55, Ill. da Constituição Federal e 43, II, do Regímento Interno do Senado Federal, o dia 24 de julho do corrente ano_, durant!! o qual estive ausente desta casa para participar da audiência pública da ComisSão Especial Mista do
Congresso Nacional incumbida de "E~tud~r o problema do
desequilíbrio económico intef-regro-niH brasileiro e propor soluções", criada pelo Requerimento n~ 810191-CN, realizada
em Fortaleza - CE.
.
Sala das Sessões, 4 de agosto -de 1992. - Senador ·Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
o requerimento_ fica con·cedida a licença solicitada.
Sobre a mesa requerimento que setá lido pelo Sr. 1!> SecretáriO.

)992, do Senador Esperidião Amin,_ solicitando autorização
para se ausentar dos trabalhos da CãS~ rio dia 3 do corrente,
para, em desempenho de missão dó Senado Feder<:\1, proferir
palestra sobre "Os Grupos de Pressão na Sociedade", no
Ciclo de Conferêncjas.promovido pela Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro.
_- .
_______ _ _
_ _
O requerirriento deixoU de ser apreciado naquela oportunidade devido ao término do tempo regimental da sessão.
Passa-se à votação do reque~mento.
Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
· Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
6 SR.. PRESIDENTE-(Aiexaridrc Costa)- Há Oradores
inscritos. COncedo a palaVra ão nobre Senador Eduardo Su~
plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Senador Alexandre Costa, Sr~ e Srs. Senadores, a demissão
solicitada pelo Ministro da Educação, José Goldemb_e_rg menos de uma semana após a demissão do Porta-Voz da Presidência da República, ambas por motivos éticos - mostra
a grave situação em que se encontra o Governo do Presidente
Fernando CÕllor de Mello.
Pedro Luís Rodrigues, terça-feira passada, solicitou ser
afastado. Pediu demissão porque não podia concordar com
os critérios de distribuição de verbas publicitárias que não
seguissem um procedimento adequado, racional, ou seja, de
acordo com a importânCia dos veículos de comunicação no
País.
O Presidente f..::mando .Collor repriniiU-o Por -colocar
publicidade de empres~s e iristituições go-vernamentais em
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Os empresários e, portanto, não o Governador Fernando
revistas como Veja, IstoE e outros jornais que vêm nõtiaando
aquilo que não há alternativa para a imprensa brasileira, ou Collor ·de _Mello. Terá sido verdade que Luiz Estevão e o
seja, os fatos que estão sendo apurados pela Comissão Parla- Deputado Paulo Octávio forarri a Montevidéu, escreveram
mentar de Inquérito que examína os atos do Sr. Paulo César ou telefonaram para realizar o empréstimo e colocaram tudo
Farias.
pronto na mesa de Cláudio Vieifa?
Agora é o Ministro José Goldemberg que afirma que
Não é verdade.
os membros do Governo perderam a ética.
Ainda hoje, requeri" ao Presidente da CPI que encaminhe
Quem é qUe conseguirá- ficar no Governo do Presidente ofício ao Deputado Paulo Octávio e ao empresário Luiz EsteFernando Collor de Mello, se agora está provado pela lógica, vão no sentido de que mostrem, por escrito, descrevam quais
provado pelos fatos, provado por peritos que houve fraude as providências que tomaram para levantar o empréstiino junno contrato assinado pelo Sr. Cláudio Vieira--com a Alfa Tra- to à Alfa Trading, em 1989. Mas não poderão dizer que tomading? Contrato esse que-teria sido de um empréstimo levan- ram as providências que Cláudio Vieira disse que teriam tomatado pelo Presidente Fernando Collor, por intermédio do Sr. do. Por que não? Porque, nesse casu, estariam mentindo.
Cláudio Vieira, tendo o então Governador Fernando Collor
Na se_mana passada, perguntado pela jornalista Marilena
de Mello assinado apenas como avalista, juntamente com- os Chiarem, em programa gravado pela TV Record, às 21 horas,
empresários Luiz Estevão e Paulo Octávio, também avalistas o Sr. Estevão jã declarou que ele apenas assinou como avalista
o_Ccmtrato. Nada mais fez. O Sr. Cláudio Vieira está, portanto,
do empréstimo.
O contrato do empréstimo de US$5 milhões, apresentado colocado numa encrenca danada, quanto mais explica mais
pelo ex-Secretário CláudiQ Vieira à CPI do Congresso Nacio- acaba mentindo,
nal, foi preparado recentemente e não em 1982.
O grave, porém, é que quem está mentindo é aquele
Além das que já foi expresso pelo testemunho da Sr" que disse à Nação brasileira, há cerca de um mês, em rede
Sandra Fernandes de Oliveira, Secretária da Empresa ASO, nacional de televisão, num domingo à noite, logo após a publido Sr. Alcides Santos Diniz, a conclusão se baseia no exame cação da revista lstoÉ, com o Sr. Francisco Eriberto Freire
feito para. O Estado de S. Paulo, pelo perito Celso del Picchia. França na capa, quando ele, em cadeia de rádio e televisão,
O laudo aponta evidências materiais, anacronismos e fa- em horário nobre, às 20h, disse que tudo que tinham afirmado
lhas no texto impresso para chegar a essa conclusão. A prova a seu respeito e das contas da sua secretária, S~ Ana Acioli,
principal está no desenho -das letras usadas na impressão por não era verdade, pois quem administút.va e pagava as suas
computador, incompatíveis cOm aS Máquinas utilizadas naque- despesas pessoais era ele próprio, o Presidente da República,
la época. Ou Seja~ O Sr. -Cláudio Vieira:, ·seus advogados e e com recursos administrados pelo Sr._ Cláudio Vieira, -gestor
·
o próprio Presidente da República, que assinou, então, como de suas fmanças pessoais.
O Presidente Fernando Collor de Mello, naquele dia,
avalista, as notas promissórias e o empiéSfifuo, não se deram
conta que o contrato foi -imp.resso em ui:n m'icrocomputador colOcou o Sr. Cláudio Vieira em sitUação de extraordinária
que passou a existir após 1989.
dillculdade.
.
Há outras falhas, como a acentuação da palavra Maceió
Logo após aquele dia, o Sr~ Cláudio Vieira teve de pensar
num texto escrito em inglês, supostamente por pessoa não para saber como iria demonstrar à Nação que o Presidente
gasta tanto.
versada na língua portuguesa.
Aliás, está aqui o- ex-Presidente, boje Senador José SarCláudio Vieira feciJsOU:.se, onteril~ em Brasília, a entregar
os documentos pedidos pela CPI, s_ob alegação de que na ney, que nos honra neste Plenário. QUando S. Ex~ era_Pr_esiderite da República, o então Governador Fernando Collor
condição de suspeito só precisa apresentar prOVas enf juízo.
Ora, o Sr. Cláudio Vieira não apresentou-o Co-ntratO origi- de Mello atacou o ·seo Governo dizendo que era caracterizado
nal, porque na hora em que o apresentar estará, mais do pelos "marajás da República''.
Será que há, na História do Brasil, um Presidente da __
que comprovado, que foi um "contrãto forjado.
Além ds provas materiais, do exame hoje noticiado pelo República que, conforme as contas daS~ Ana Acioli de Melo,
jornal O Estado de S. Paulo, feito pelo perito Celso de! Pec- tenha gasto tanto quanto o Presidente Fernando Collor de
chia, é através da lógica que chegamos à conclusão de que Mello, se, em vinte e quatro meses, já Se registraram, nãs
Cláudio Vieira- faltou com a verdade assim cOmo o Presidente contas dessa Senhora Ana Acioli de Melo, gastos da ordem
de US$1,5 milhão?
__
da República.
Estou certo de que o Senhor Fernando Collor de Mello
Perguntado ao Sr. Cláudio Vieira sobre a realização do
empréstimo de US$ 5 milhões para o Presidente da República, está se candidatando à galeria dos maiores marajás da história
em 1989, se havia ido a Montevidéu para isso, ele disse que da República. Ele, que tanto criticara- por vezes com razão
não, que não havia ido a Montevidéu, em 1989. Eu mesmo -:- os abusos nos gastos de MinistrOs de Estado de governos
perguntei: Então, 6 senhor, pelo menos, telefonou, comuni- anteriores; ele, que veio para acabar com os marajás, segundo
cou-se por fax ou escreveu? Há uma correspondência? O se- o seu programa de horário gratuito, simbolizando alguém que
nhor pode apresentar as contas telefónicas que comprovam, os destruía, assim coino a corrupção; que acabaria com o
realmente, suas ligações para a Alfa Trading, em Montevidéu tráfiCo de influência, entretanto, Srs. Senadores, hoje de maou, então, se o senhor escreveu, há uma correspondência nhã, ouvimos o depoimento do Presidente de uma empresa,
sobre o empréstimo levantado? O Sr: Cláudio Vieira disse a Tratex: que, em abril de 1990, pagou 15-milhões de cruzeiros,
. equivalentes a US$200 mil, para a empresa do Sr. Paulo César
que não.
Ele foi capaz de fazer um empréstimo de US$ 5 milhões Fatias, a EPC. E perguntado a respeito da assessoria econósem ter ido a Montevidéu, sem ter telefonado, sem ter passado mica e fiscal, como ela se materializava, ele disse que se tratava
um fax, sem ter- escrito uma carta. Como, erttão?- perguntei apenas de conversas do_ Sr. Paulo César Farias e que -não
a Cláudio Vie-ira. E ele me disse: "Foram os empresáriOs havia ·qualquer estudo a respeito. Por US$200 mil, não havia
contrato escrito; por US$200 mil, o Presidente da Tratex,
.que avalizaram o empréstimo que o fizeram".
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um jovem empresário que causou tristeza na reaçâo de todos até 72 horas para decidir se atenderá ao pedido de recursos
os presentes, disse que fizerã.m aquele contrato_ porque o Sr. feitos pelo PFL para evitar o impeachment do Presidente CoPaulo César Farias era miiito pró:iiiilO do Presidente da Repú- llor.
blica, havia sido seu tesoureiro de_ campanha. Em abril de
Ora, isso é inadmissível.
_
_
1990, ·logo após o Plano Collor, ele disse que o Sr. Paulo
Serão as verba_s que o Governo Federal_ vai liberar que
César Farias poderia dar informações sobre portarias que esta- definirãO se o Presiâente Fernando Collor de Mello cometeu
riam por ser baixadas, sobre medidas que o Governo estaria ou não crime responsabilidade'?
pensando em tomar. Se isso não é tráfico de infhiêiJ.cia. prezaIsso" não se pode admitir. Estranhas ainda são as declarados Srs. Senadores, o que é, então?
__
ções do Ministro _Ricardo Fiú:Za, -que chamou de canalhas
Vamos ouvir, daqui a pouco, o depoimento do Senhor os que vazaram a informação relativa ao procedimento dele
Presidente da Cetenco, João Vicente Granato Barbosa. Já próprio e de alguns membros do PFL que estariam pressioconversei com S. _$•, porque somente na última quinta-feira nando o Ministro Marcílio Marques Moreira.
a CPI concordou em convocar empresários: Alguns membros
Se assim continuar, em poucos dias poderão sair do Goda Comissão estavam preocupados com_ o fato de os empre- verno pessoas-como os Ministros Marcílio Marques Moreira,
sários- virem aqui dizei" O que se passa com a República, com Adib Jatene, Celso Lafer, Hélio Jaguaribe e alguns outros
o Congresso Nacional. Eu acreditava importante que eles pu- que vieram para dar uma áurea de credibilidade ao Governo
dessem vir e dizer o que sabiam.
Fernandp Collor de Mello.
Hoje, foi aprovada a convocação _do_s Senhores Emílio
Na conclusão, Sr. Presid.ente, quero registrar a preocuOdebrecht, Antônio Ermírio de Moraes e Lafaiete Coutinho, pação com o fato de a Anfavea não garantir o emprego aos
que devem comparecer nos próximos três dias. Serão depoi- trabalhadores da indústria automobilística, o que levou ao
mentos fundamentais. Essa CPL tem condições de chegar a rompimento do acordo que_ havia permitido que o preço dos
algo. Louvo-me na reflexão do prezado Senador José Paulo automóveis não se elevasse tanto.
Bisol, porque vou dizer de algo que ouvi de S. Ex\ porque
Os trabalhadores viram-se obrigados a abandonar o acor- _
considero importante c não quero a_tribuir a mim. mas a S. .do.,_ após a decisão da Anfavea de não renovar a ~láusula
Er, quando, há poucos dias, percebendo_ o que eram essas que garante a manutenção do nível de emprego.
notas da EPC, e os empresários que poderiam vir aqui depor,
Mais triste é a notícia de que a Brasteri:ip fechou uma
S. Ex• mencionou que, pela primeira vez ria História do Brasil,
fábrica em São Bernardo do Campo, demitindo 756 funcíopoderá esta CPI chegar ao cerne de onde estão os problemas.
nários, alegando queda nas vendas e a necessidade de moderSe há problemas no Executivo, se há galhos podres no ExecunizaçãO para enfrentar os produtos_importados.
tivo, normalmente para quem conhece a História do Executivo
Não conseguiu ainda o Presidente Fernando Collor desenvolver uma política económica condizente com aquilo que
e do Congresso Nacion:;tl, no Brasil, há um correspon_4epte
galho podre no Congresso Nacional, há uma parte qtie não
tanto preg"ãva enquanto candidato; Continua dando prioridade
está funcionando bem, correspondente àquela do Executivo.
ao pagamento aos credores internacion;,ris do País, em detriE é necessário que estãs duas Casas _tenham a coragem, a
mento __ do desenvolvimento sustentado, com pleno emprego
disposição de esclarecer os fatos, de dizer o que está se passane conseqüente queda da inflação. do neste País.
Muito obrigado.
Srs. Senadores, ouvi algo sério em diálogo com. o Sr.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
António Ermírio de Moraes, sábado último, quando o visitei,
porque queria reunir elementos para que a CPI o convidasse palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PDS ~ ES. Pronuncia o
-e, felizmente, hoje de manhã o convidou-, procurei instar
o Sr. António Ermírio de Moraes a vir, até espontaneamente, seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
ao_Congresso Nacional, porque ele tem o respeito de todas Srs. Senadores, todos nós defendemos a int~gração económica
as pessoas no País, como einpresário de grande importância da América Latina, de um modo geral, e a do Brasil, em
para o desenvolvimento econômico brasileiro, e porque tam- particular, sintonizados com as tendências mu_ndiais que aponbém foi procuraao- pelo Sr. Paulo CéSar FãrlaS, para que tam para a formação de blocos económicos regionais.
Todavia, somos levados a fazer algumas advertências,
o Grupo Votorantim desenvolvesse um projeto em Alagoas.
Agora teremos a _oportunidade de ouvi-lo narrar à_ CPI, até com base em estudos realizados por um especialista, a respeito
do~ prejuízos que o Tratado_ de _Assum;ão, assinado a 26 de
a próxima sexta-feira, fatos da maior relevância.
Se empresários, tais como Emüio Odebrecht, Antônio março de 1991, que criou o Mercosul, vem impondo ao Brasil.
O engenheiro ag~ónomo Adir Raul da Silva, PhD, proErmírio de Moraes ou João Vicente Gran~to Barbosa disse- .
ram tudo aquilo que sabem, que perceberam, que ouviram, fessor catedrático da Universidade Federal de Pelotas, aposenque testemunharam, será possível começarmos a mudar este tado, pesquisador da Embrapa, aposentado, além de membro
titular da Academia Brasileira de Ciências, enviou-me um
País, para que essas coisas nunCa niais venham a ocorrer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, preocupa-me o futur_o do _rçlatório sobre os prejuízos que o Brasil tem sofrido em sua
Governo Fernando Collor após a saída, por razões éticas, integração com a Argentina, Uruguai e Paraguãi, qu-e Merece
de Pedro Luís Rodrigues e José Goldemberg. Já se observam uma reflexão da parte das pessoas responsáveis deste País.
O J'ratado de Assunção, assinado no dia 26 de- março
as pressões a que está sendo submetido o Ministro Marcílio
Marques Moreira. O próprio Presidente do Banco Central, de 1991, constituí parte do processo de integraç3o ecoilômica,
Francisco Grós, já considerou sair, mas o Ministro Marcílio ~iciado, na verdade, com a Declaração de Iguaç~. a 29 de
Moreira disse que, se for para sair, que saia toda a equipe novembro de 1985, firmadã"-pelo Brasil e a Argentina;-à qual
_se seguiram a Ata da Amizade Brasileiro-Argentina, de 10
económica.
No jornal O Estado de S. Paulo, lê-se que o Ministro de dezembro de 1986, e o Tratado da Integração e Cooperação
da Economia, Fazenda e Planejamento conseguiu prazo de Económica, de 29 de novembro de 1988.
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Sustenta aquele especialista, com_base nos seus estudos,
que o Brasil sofreu graves prejuízos no período em que começou a chamada integração com a Argentina. Basta dizer que,
de 1981 a 1988, antes, portanto, de iniciar-se a integração,
o Brasil registrou s-up-erávit em sua balança comercial com
a Argentina, da ordem de US$198 milhões anuais.
A partir do processo de integração, isto é, entre 1989
e 1991, o Brasil teve déficit de US$457 milhões anuais. Só
entre 1989 e 1991, o Brasil sofreu preju(zo de US$1,965 bilhão,
ou seja, US$381 milhões a mais do que todos os superávites
de oito anos no perlodo de 1981 a 1988.
No intercâmbio- com o Uruguai, dentro da1!õ_ condições
estabelecidas para o Mercosul, veriflcou-se -sifuaçao semelhante.
_
De 1981 a 1988, Sr. Presidente, Srs. Senadores a balança
comercial com o Uruguai registrou _sit!.lação de _equilíbrio,
com um pequeno superávit de US$11 milhões a nosso favor.
A par;ir de 1989; após a-assinatura do Tratado de Assunção,
o Brasil sofreu uni ·déficit de US$218 milhões por- ano no
seu comércio com o Uruguai, o que-resultou em um prejuízo
global, desde aquela_data até agora, de US$621 milhões, superior a US$579 milhões ao superávit ocorrido nos oito anos
_
anteriores.
Quer dizer, todo aquele superávit que o BraSil obteve
no comérciO com o pequeno Uruguai no espaço de 8 _anos,
depois de assinada a Convenção de Assunção, que instituiu
as bases do Mercosul, o Brasil, em 3 ·anos, perdeu tOdO esse
superávit e ainda sofreu um enorme déficit na sUa Colltabilidade de exportações e importações com aquele país.
Os_ defensores intransigentes do Mercos_ul sustentam que
os déficits ocorridos são plenamente compensados pelo maior
intercâmbio comercial com aqueles países, insistindo em que
o Brasil beneficiou-s-e especialmente da grande expansão_ no
comércio-com a Argentina e o Uruguai. No entanto, os_números falam mais do que as próprias Pala-VraS. NãO é -Compensador aumentar o intercâmbio com as nações vizinhas, sofrendo-se cada vez déficit maior.
- - - -- Entre 1981 e 1988, antes, portanto, da integração, as
exportações brasileiras apresei::ttararn um creséíiiitmto de
24,7% para a Argentina- Uin a:unlehto deUS$ 188 milhões
anuais. Ao mesmo tempo, as exportações da Argentina para
o Brasil cresceram 250,4%, ou seja, dez vezes mais, apresentando um aumento de US$844 milhões por ano. Se levarmos
em conta o tamanho de sua economia, aproximadamente quatro vezes menor do que a brasileira, esses aumentos _no _fluxo
comercial mostram-se muito mais favoráveis para a Argentina
do que para o Brasil.
A opinião pública brasileira tem sido alimentada por uma
publicidade que apresenta os supostos benefícios do Mercosul
para o-Brasil. mostrando resultados que ocultam os dados
que ora apresentamos. Mostra-se resultado global no intercâmbio, mas somando importações, e impOrtações que, de
fato, aumentaram graças ao Brasil. Também se diz que essa
situação desfavorável ao Brasil se inverterá em 1992.
Artigo do Embaixador da Argentina, recentemente publicado na Gazeta Mercantil, sustenta que o Brasil já se beneficia
dos bons resultados do intercâmbio _com a Argentina, grãças
à dolarização do peso e do seu alto valor em relação ao cruzeiro. Vejam-se que tais benefícios não resultam de ·qualquer
ação do nosso País. Todos sabemos que essa supervalorização
do_ dólar argentino é uma Situação circunstailcial, que pode
mudar de uma hora para outra, e todos esses benefícios frágeis
que o Brasil obteve até agora não compensarão os enormes
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prejuízos que está tendo· nessa sua aliança com a Argentina,
Uruguai e Paraguai.
Parece evidente aos especialistas que essa política monetária que atrela a sorte do peso ao dólar não terá condições
- de perdurar por muito tempo, sob pena de levar a uma situação
r~almente crítica toda a produção argentina.
Outra conclusão elementar é que a expansão _da economia
argentina, que começa a se registrar, exige importaçOes maiores, peculiaridade que não está acontecendo com a economia
b_rasileira~ que sofre os efeitos perversos de uma recessão
severa, tendo que exportar o máximo a preços vis.-._ Outrq _fato_ importante que precisa ser assinalado é que
diminuiU, de Maneira expressiva, a diferença entre o_peso
argentino e o cruzeiro. Em mala" passado, tivemos urna valorizaçã~ do cruzeiro da ordem de 8%, urna vez· que o dólar
comercial teve uma valorização de apenas 14,5%, enquanto
_a _il!flação foi de 22,5% .. Tal valor representa a metade da
mididesvalorização do cruzeiro em setembro de 1991.
Com o U ru_guai viria a se verificar igual fenômeno: entre
1989 e 1991, _as exportações do Brasil para esse país cresceram
68,4%, mas as exportações uruguaias para o Brasil aument::trarn 281,3%. Pa~a_o Brasil, esse intercâmbio resultou· em
um aumento, em termos absolutos, de US$_143 milhões, enquanto-o valor das exportações do Uruguai para o Brasil:
de US$159- milhões, tem um pesu signifitativamértte Iíüiior
para a economia desse país do que para toda a Nação brasileira.
A intensidade do comércio_ bilateral já produziu resultados favoráveis ao Uruguai, que vetn obtendo recursos externos com juros mais baixos do_que os do Brasil em cerca
de 3% a 4%, o que faz com que atraia ritais investimentOs
e melhor desenvolva a ~ua estrutura económica para penetrar
no mercado_ brasileiro em ·condições de competitividade.
Assim, graças a esse falado Mercosul, na medida em
que o Brasil abre o seu grande mercado, favorece as economias
menores, que dele tirarão maior ·proveito, porque paSsam
a deter: condi_ç9es de _conquistar uma boa fatia. Basta dizer
que o mercado brasileiro corresponde a 80% do- mercado
total dos países que integram o Merc_osul. Isso significa que,
se o _Brasil atuar com a ~esma eficiênçia, consegUirá um aumento de apenas 20% na Argentina- e de 2% no Uruguai
para as mercadoriaS que produz e que pretende exportar,
em troca de abrir para eles um mercado de 80%.
Alguns argumentam que essa situação não resultaria propriamente do Merc_osul, mas da crise que castiga a economia
brasileira. O mesmo especialista acredita que uma comparação
do que ocorreu no intercâmbio comercial do Brasil com os
países latino-am~ricánds que integram a AssoCiã.Çió Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração -=-- ALADI esclarece esse ponto.
_
No período de 1989 a 1991, o Brasil registraVa superávites
na sua balança comercial com a Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, México e Peru, ocorrendo déficit apenas com a
."Venezuela- natura_lmente, produtora de petróleo. Tivemos
uni superávit de US$2.856 bilhões, ao passo que, naquele
mesmo período, nosso País registrava um déficit de US$1.738
bilhão com os três outros países que integram o Mercosul.
Só essa comparação é muito interessante- p3.ra a nossa meditação. Com os países da América Latina que não fazem parte
do Mercosul, a balança comercial brasileira é altamente superavitária; com os paíSes que integram o Mercosul temos uma
balança comercial altamente deficitária. Isso não pode ser
favorável ao Brasil.
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É oportuno assinalar que a situaÇão -deficitária do Brasil
é mais barato do que o que produzo na minha fazenda de
com os seus parceiros do Mercosul não resulta da cri~ econó- Pelotas. Veja V. Er, um fato·-que--aparece- -n:a- estatfstita e
mica do nosso País, nias da integração económica que está
com o qual tiVe convivência real naquela reunião do Merc~sul.
Não só o que se falou lá desfavoreCe- o· Brasil, mas também
sendo aí anunciada. Antes do Tratado de Assunção, a situação
o que se ouviu fora da reunião, na verdade, confirma os dados
da balança comercial do Brasil com os três paíSes--que integram
_
_
o MERCOSUL era semelhante à que ocorre com os países estatísticos que o Professor Adir me traz.
integrantes da Associação LatinO-Aniericána 'de Livre CoÇom muita alegria, com muito prazer, ouço o aparte
mércio.
---- -------do Senador J?~valdo Suruag_v:
-Há que se fazer aqui mais um parêritéSe;- antes da assinaO Sr. Divaldo Suruagy - Senador Gerson Camata, V.
tura desse tratado, o Brasil era superavitári~ no comércio Er', como costuma fazer, traz um pronunci~m~nto da maior
com todos os países da América Latina. Assinado o Tratado
importância, do maior significado à análise dos_ seus conlpado Mercosul, o Brasil continua tendo uma balança superanheiros do Senado da República. O pronunciamento de V.
vitária com os pafses não integrantes do Mercosul e deficitária
Ex• tem uma característica de denúncia, tal a gravidade dos
com os países integrantes do Mercosut.
impactos negativos sobre a econorni~ .br~sil~ira após o funcioOs dados que vamos revelar, Sr. Presidente e Srs. Senadonamento do Mercosul. Eu sugeriria a V. Ex• que transformasse
res, são muito significatiVos. Em 1991, houve um aumento
esse discurso, tãmbém, em um- pedido de informações aos
nas exportações brasileiras para a Bolívia de 40,45%; com
ministros da área econõrnit:a, para que-confirmassem óu não
o chile, de 38,9%; com o Equador, de 4,7%; com o México,
esses estudos apresentados e que V. Ex• traz hoje ao conhecide 48,45%, ç com a Venezuela, de 60,34%. Com a Colômbia -- _mento da Casa, em face da sua: gravidade e as implicações
registrou-se uma redução de 4,35%.- O aumentp do nosso
negativas sobre a economia brasileir.a, num Pa1S que está vicomércio -com os países não membros do Mercosul- os países
vendo uma das maiores crises da sua História. O Brasil está
da Aladi- foi de 7'2JJ milhões de dólares em valores absolutos,
se dando ao luxo de exportar capital e importar problemas,
em 1991. Em compensação, a integração económica com os
evidentemente, ao contrário do que está acontecendo com
países da Bacia do Prata, o chamado Mercosul, produziu preo Uruguai, que nestes últimos dias tem sido manchete _dos
juízos que poderii ser claramente sentidos pelo Brasil.
principais órgãos da imprensa brasileira, pela generosidade
V ale a pena lembrar que constitui prioridade nacional
com que empresta dólares ao Brasil. Então, isso nos de"ixa
a política de atração de investimentos estrangeiros e transfepreocupados. Gostaria, pois, de sugerir a V. EX' que transforrência de tecnologia. O MercosuJ veio favorecerexatamente
masse todo esse d~poimento, que tem sabor de denúncia aos
o oposto, criando condições mais favoráveis a esses inveStiministros da área económica, pedindo explicações para que
mentos de capital e de tecnologia na Argentina, Uruguai e
nós nos aprofundemos, e aí sim, num documento oficial, f()rParaguai e oriundos do Brasil. Empresas brasileiras estão indo
mulado pelos ministros especfficos das ativTdã.deS económicas
investir lá para vender para -o grande mercado brasileiro, que
do Brasil. Quero me congratular com V. Ex• pela importância
representa 80% de todo o mercado_ ab_r_t;t_I;Jgido pelo Mercosul.
do pronunciamento, pela justeza dos pontos de vista esposados
Investidores de origem brasileira, animados pelas melhoe, acima de tudo, pelo sentimento de brasilidade que V. EX'
res condições que oferecem aqueles países, comparativamentraz, mais urna vez, ao debate do Senado da República.
te, neles estão investindo de maneir~ maciça - e visando
ao mercado brasileiro. Com isso, esses investidores favorecem
O SR. GERSON CAMATA - Nobre Senador Divaldo
Suruagy, agradeço essa lúcida contribUição que V. Ex• traz,
o desenvolvimento económico da Argentina, Uruguai e Paramas talvez não fosse sequer necessário o pedido de esclareciguai e concorrem para agravar a recessão que se verifica no
Brasil, com a conseqüente redução de empregos e impostos
mentos. Todos esses dados foram tirados dos Boletins de Comércio Exterior do próprio- Banco Central, de investimentos
para os Governos Federal~ Estadual e Municipal.
biasileiros, de- pagamentos feitós no Brasil e de pagamentos
Exemplo típico, que já é notório, diz respeito aos investimentos realizados no Uruguai e Argentina para a produção
recebidos pelo Brasil. Já é um documento público.
de arroz, produto que esses dois países não consomem e que
O Sr. Divaldo Suruagy - Se V. Ex• me permite, explico
se destina unicamente a substituir a produção nacional, princimelhor: não tenho nenhuma dúvida dos números apresentados
palmente nas regiões tropicais do Centro-Oeste e do Nordeste,
por V. Ex•, eu gostaria de saber o ponto de vista dos miriiSti"Os
além de concorrer com o arroz produzido no Rio Grande
da área económica em tomo dessa realidade.
do Sul? maior Estado produtor no Brasil.
O SR. GERSON CAMATA- Acredito que a formação
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Gerson Camata, perdos blocos é até necessária. Não estou me posicionando de
mite-me V. Ex• um aparte?
maneira radical ou contrária. Penso que o Brasil tem que
se precaver, porque se temos um mercado que representa
O SR. GERSON CAMA TA - Logo a seguir concederei
80% do global e vamos fazer _um acorcJo em que o. nQsso
o aparte a V. Ex•, nobre Senador. Vou fazer aqui um parêntese
voto representa o voto do Paraguai e do Uruguai, que -têm
para relatar a V. Ex~ um fato interessante. Há cerca de sessenta
dias? ocorreu no plenário da Comissão de Relações EXteriores
2% do mercado, abrimos mãos da nossa soberania económica
em favor deles, que são mirioritãrioS. E mostrei com números
da Câmara dos Deputados, uma reunião de parlamentares
-V. EX' ouviu - que· eles, continuamente, beneficiam-se
do Mercosul. Fui lá ouvir o entusiasmo dos arg_entinos e dos
com isso e já faturãram, no ·espaço de três anos, mais de
uruguaios com o MerCOsul. Terminada a reunião, dizia um
US$10 bilhões em cima do Brasil e o Brasil perdeu US$10
senador uruguaio que lá .estava que metade do território urubilhões; e tanto não é a situação da conjuntura económica
guaio já é prOpriedade de fazendeiros gaúchos - não é nem
do Brasil que é desfavorável que em relação aos outros países
de brasileiros. Comentei isso coni um parlamehtat gaúcho,
que disse: "Inclusive tenho a l'h.inha fazenda, onde estou pro- -que não são membros do Mercosul? o Brasil continua superavitário e fatorando dólares no comércio exterior, de maneira
duzindo arroz, que vendo para o Rio Grartd~ do Sul, porque
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até expressiva e aurileiitando, com alguns países, em até 60%

as suas exportações - 40% com o Equador, 60% com a
Venezuela nas exportações - mas perdendo nas exportações
para esses três países--membros do Mercosul.
Ainda sobre os investimentos brasileiros no Uruguai, causa espanto -- aí vem o aparte de V. EX1' na hora oportuna
- que o Governo Federal esteja estimulando os produtores
gaúchos de arroz a investir no Uruguai e Argentina~ põ:t meio
de uma ação coordenada pelo Itamarati, Governo do _ Rio
Grande do Sul e Associação/ie Produtores de Arroz, do Rio
Grande, consoante notícia da revista Lavoura Roseira, publicação oficial da Secretaria de Agricultura do RiO- Grande do
Sul.

Tenho a revista e nela há artigos em que se eStimula
a venda de terras no Rio Grande do Sul e a produção de
arroz no Uruguai, porque o arroz chegará ao Brasil muito
mais barato e de melhor qualidade. São órgãos como o Itamarati, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande- d-0 Sul e
a Associação dos Produtores de Arroz, nessa revista, dando
entrevista estimulando os produtores a ir para o Uruguai produzir arroz para exportá-lo para o Brasil.
Tal atitude, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entra em
conflito com a preocupação, quase, diríamos, a obsessão com
que os países mais desenvolvidos do mundo protegem a sua
própria produção nacional de alimentos.
V. E~ viu recentemente o Japão, que paga a seus agricUltores preços cinco vezeS sUperiores para manter a -produção
nacional, e os Estados Unidos, que subsídiãffi fOrtem-ente sua
agricultura, enquanto o Mercado Comum Europeu favorece
seus agricultores, ainda que arrostando elevados ônus económicos e políticos.
___ -____::____::__
·
O Brasil, que tem notórias posSibilidades para se tiaDSfoi-mar em grande produtor de alimentos para consumo interno
e exportação, está criando condições, por interinédio do Mercosul, para se tomar dependente na produção de alimentos
báSicos como O irroz-e o_ trigO.
- --- ------A migração de capitais e-tecilología do BrasH para os
seus parceiros do Mercosul não se verifica apenas na itgricultura. A imprensa tem noticiado, com destaque, inversões de
brasileiros também no setor industrial, principalmente na Argentina e no Uruguai. O surpreendente é que a imprensa
brasileira elogia esse movimento_ de imigração -de capitais e
tecnologia no setor industrial, desatenta ao fato de que repre-_
senta menos empregos, menos impostos, além de maior recessão para o País.
A Brahma, uma das grandes fabricant_e_s de cerveja do
Brasil, comprou matenais na Argentina e no Uruguai para
produzir ~naqueles países~todo~o malte de_que pr_ecisa,Ãfim
de alimentar suas indústrias cervejeiras eni nosso ~aís~- - A Cofap, uma das maiores fabricantes de autopeças do
mundo, demitiu -recentemente; no Brasil, mil e duzentos operários- de suas fábricas e promove associações com enipresas
locais, na Argentina, para produzir autopeças e exportá-las
para o Brasil.
Antes, o Brasil expottava automóveis e não impOrtava os mesmos produtos da Argentina, era normal a importação
de alguns componentes, especialmente entre subsidiárias ou
multinacionais como a Autolatina, a Mercedes-Benz e a Scania.
-Depois do acordo que foi assinado pelo Governo, a expo-rtação de automóveis brasileiros para a Argentina está condicionada à importação de igual número de automóveis argentinos para o Brasil.

QUana-feira 5

6279~

O que tem ocorrido é o contrário: estamOs iinport3ndo
carros argentinos e não estamos conseguiil.dO colocar os noSsos
no mercado deles.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, sustentam os especialistas
que, como a indústria automobilística brasileira produz sete
vezes mais do que a Argentina, o acordo paritário assinado
só é fãvorá_V_e! à Argenti~na.
-As multinacionais, de um modo geral, não têm do que
se queixai, porque estão sempre preparadas para aumentar
a sua produção no País que oferecer melhOr vantagem, é
cJaro. A Autolatina, a Volkswagen, como tem fábrica na Argentina e no Brasil, vai produzir automóvel ou autopeça onde
considerar mais interessarite, para exportar para--o OUtro pars.É claro que, como o nosso mercado representa 80%, ela vai
produzir as autopeças na Argentirla; CõiilO' a·-própria Cofap,
que é brasileira, já está fazendo.
Espera-se que os prejuízos aumentem para o Brasil, à
medida que forem liberadas as tarifas alfandegárias entre o"s"
países do Mercosul, caso se mantenha a situação econóniiC3.
dos seus integrantes.
__
.É sabido que o Brasil está com a sua economia doente,
em profunda recessão, elevado défidt p-úblicõ, taxasTnflacionárias altíssimas e juros com taxas igualmente muito__altas.
O custo do dinheiro tem deixado os nossos erhpreSárióS em
situãção desvantajosa em reliição aos seus cOlegas dos demais
países do Merc_osul, que podem operar com capital de giro,
investimentos a taxas duas a quatro vezes menores: d~ que·
-parece bastante claro é que uma economia doente não pode
competir com economias sadias. A abertura do mercado brasileiro ·a nossos concorre·ntes não resolve os_ graves problemas
económicos que enfrentamos; -pelo contr'áí1o, agravã-Os. Mais
grave ainda é que o Brasil perderá o completo contro-le sobre
sua macroeconomia, que ficarà na dependência dos demais
países que integram o Mercosul, nos termos do Tratado de
ASsuhÇâõ; em qUalquer decisão que venha a ser tomada. Se
tiver ·que ser adorada- uma deliberação, seremos·- domlllados
pela minoria que representa 20% do total dó mercitdo, ainda
que sejamos maioria. economicamente, em população e_ em
recursos naturais. Se a decisão tiver que ser adotada por consenso, basta que um País que represente 1% do conjunto
não concorde, que a maioria que representa- 80% a ela terá
que se submeter ou entrar em negociação para dar compensações que custarão muito caro.
Os termos do_ Tratado de ASsunção são desfavoráVeis
aos-interesses do Brasil.
-Felizmente, para o Brasil, o tratado prevê que qualquer
um dos seus integrantes dele poderá se retirar desde que o
denuncie. Assim, terá um prazo-de-carência-de-dois anos;
quando será obrigado a cumprir o que foi acordado, só ãté
à data da denúncia.
Pelo que se viu, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, quanto
mais cedo o Brasil denunciar esse tratado, melhor será para
o Brasil. COnvém que a denúncia seja formalizada anteS do
dia 31 de dezembro de 1994. Se for feiiaa_denúnciã-em 1992,
não haverá período de carência amplo, porque o Mercosul
-entrará em vigor em 19 de_ janeiro de 1995. A alternativa
pafa o rompimento seria conferir -poder de_ decisão política
proporcíõnal à dimensão da prQdução económíCa de cada um
dos integrantes do tratado.
Quanto à população e recursos naturais, o que se advoga
é qUe ão Invés do voto paritário, ou sejã, -o fato de o Uruguai,
com 2% do mercado, ter o mesmo direito de voto, o BraSil,
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com 80% do mercado, da população e dos recursos naturais
tivesse o direito de ó seu v.oto Valer 80%_. _Q do Uruguai
valeria 2%; o da Argentina, 18%; e o do Paraguai, 2%. Seria
uma maneira de tornar o voto proporcional à for_ça e à pujança
económica de cada um dos mercados integrantes do MerOOsU.l.
Alguns brasileiros chegaram a censurar tais critérios, arM
gumentando que, nessa hipótese, o Brasil dominaria seus parceiros, o que não seria justo. Curiosamente, esses-brasileiros
julgam justo que o Brasil seja dominado pelos que representam o menor mercado e a menor capacidade de produção.
Outro assunto_ interessante .d~ respeito a Importante entrevista do ex-Chanceler Francisco Rezek. Se_gun4o _s_._ Ex\
o problema de Itaipu será colocado entre os assup.tgs_ _ que
estarão sendo discutidos no Merco_sul. Quando se troca de
ciclagem, o Brasil quis pagar ao Paraguai para trocar a sua
ciclagem de 50 para 60 ciclos, ocasião em que teve _que fazer
enormes investimentos para cambiar a ciclageni da energia,
de 50 ciclos, produzida na Usina- de ltaipu para introduzi-la
no mercado brasileiro. O Brasil se ofereceu ao Paraguai para
pagar toda a transfonnação que ocorreria n,aquele P_aís. _Agora, o Paraguai quer colocar em discussãõ- o- çlir~ito de não
vender apenas ao Brasil a energia produzida em Itaipu; ele,
que não investiu nenhum centavo, quer ter o_direito de_ vendê-la também ao Uruguai e à Argentina, se aSsírii lhe aprouver.
Vejam os Srs. que o Brasil arranjou um verâ~deiro Canal
do Panamá com -a Usina de Itaipu. Vamos entrar pelos anos
zoore--:3000 numa disputa violenta com o Paraguai, com os
países do Mercosul para garantinnos a soberania do Brasil
sobre aquela Usina. E_Q_Paraguai, um país que não investiu
um centavo na Usina, briga para reformular o_tra_tado e, agora,
quer ter o direito de, retirando a parte da energia, os 50%
a que não teria direito porque não investiU nada, mas que
por razões geográficaS tem direito, ·quer, âgoi'~; Vefider e_nergia
elétrica para a Argentina e ·o Uruguai; subindo o preço dessa
energia elétrica, leiloando-a, ao invés de_vendê-l.ª ao..Bra~i_l,
que tanto investiu naquela usina.
O St. Elcio Álvares- Pern:iite-me V. EX' y.m aparte?
O SR- GERSON CAMATA- Com muito prazer,Senador Elcio Álvares.
.
.
__ ..0 Sr- Elcio Álvares- É fato conhecido, Senador Ge,._on Camata, que sou um dedicado admirador de V. ~x~
O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado a V. Ex_•
O Sr. Elcio Álvares - Admiração que vero ao longo
de uma vida pública muito semelhante, inclusive, pela p:r_:oximidade geográfica -que temos, habitando política e socialmente
o mesmo Estado. Mas hoje surpreendo-me, porque sei do
conhecimento de V. EX' no _aprofundamento dos_ problemas
relacionados com a região Sudeste, principalmente aqueles
que, de uma forma ou de outra, estão ligados intil_llamente
ao nosso Estado, que é o Espírito Sãittó. Fhoje, çpm muita
segurança e até brilhantismo, V. Ex• vem trazer ao conhecimento desta Casa uri:t problema da mais alta gra-vidilde. O
Senador Divaldo Suruagy teve a oportunidade de dizer que
talvez o pronunciamento de V. Ex• pudesse embasar um pedido de informa-ção. Vou mais além, entendo que o seu pronunciamento é, na verdade, uma denúncia em que cita fatos fundamentados; denúncia alicerçada toda ela num trabalho meticu.;
loso, demonstrando a problemática do Mercosul. De.ssa forma, nesta tarde, V. Ex~ traz ao Plenário desta Casa várias
indagações que não podem se perder, de maneira alguma,
ao longo de um pronunciamento. E é em "razão _disSO que,

Agosto de 1992

realmente surpreendido e encantado coni o conhecimento de
V. Ex• a __respeito dessa problemática que interessa a todOs
os brasileiros, tragO-lhe, na COndição de Senador pelo Espírito
Santo, a minha solidariedade, e-façO vOtoS ·sinceros de que
o seu pronunciamento, hoje, se transforme, por ínteiro, numa
denúncia é, corrió tal, receba das autoridades brasjleiras um
eStudo minudente, para que tenhamos, em breve tempo, respostas a essas inquietantes perguntas que estão se:ndo formuladas por V. Ex~ Receba o meu abraço, não só pela velha
admiração mas; sobretudo, por verificar em V. EX' um louvável cuidado: não é somente o Senador que_ se envolve çom
os problemas do nosso Estado, com a problemática da nossa
região, é o SeDado! qUe-está muitO-atenTo à problemátiéa
do País. Parabéqs, Pt?rtant?, a y._ ~~
__ O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado, Senador
Elcio Álvares. O aparte de V. Ex~ enriquece o pronunciamento
que fazemos.
Criou-se no Brasil um "oba-oba'' em torno do Mercosul;
criou-se uma Comissão Interparlamentar do Mercosul e o
Mercosul ficou, diria, como a-"escola de samba campeã do
· ano". Na verdade, os números le_vantados pelo Professor Adir
Raul da Sil\o'a, mostram o contrário: que o Brasil está perdendo
a sua soberania econômica, _está abrindo mão da soberania
política; abrindO mão do seu mercado, do poder de tomar
decisões em favor-desses países que são menores e que economicamente representam menos que o Brasil. E, com números,
provei que estamos perdendo empregos, renda, impostos e
tributos. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. EX' que estou finalizando as minhas palavras.
- O que o Brasil está ganhando nos primeiros ariOs? Sem
a plena efiCácia do Acordo de Assunção, começamos a perder
bilhões de dólares, anualmente, nessas trocas com a Argentina, -o- Uruguai e o Paraguai.
Mostramos, aqui, com números, os pfodutores agrícolas
n~o _do Brªsil, mas do ~iõ Grande do S_ul, indo comprar
terras no Uruguai, levando capitais e tecnologia brasileira
para o Uruguai, desempregando lavradores brasileiros.
A Cofap ,_ empresa brasileira da qual todos nós brasileiros
rios- orgulhamos, uma das maiores produtoras mundiais de
autopeças, demitiu mil e duzentos funcionários, em São Paulo,
indo montar sua fábrica na Argentina para vender ao mercado
br~s.il~iro; a Autolatina demitiu flmcionâtíós;no Brasil, montando uma fábrica de motores na Àrgeniína para exportai
para o BrasiL
Há necessidade de uma tomada de consciência do Poder
Legisl~tivo, parã que ess_e_aSS:Unto do MercosqJseja examinado
criteriOSamente, -à luz dos interesses dos trabalhadores brasileiros de um modo geral.
Agradeço a V. Ex\ Sr. Presidente, pela tolerância, e
aos iluStres e nobres Senadores Divaldo Suruagy e Elcio Álvares o_ apoio que deram a. ess-a causa cjue_trago a este-plenário.
Voltarei repetidas vezes a- cha_mar à consciência e ao patriotismo os nossos companheiros Senadores.
_ Muito obrigado.
O Sr. Cés.ar Dias- Sr. Presidente, na forma regimental,
eu gostaria de fazer um breve comunicado.
O SR. PRESIDENTE_(Aiexandre Costa)- V. Ex• dispõe
de três minutos para uma breve comUnicação.
O SR- CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)__:. Muito obrigado, Sr. Presi-
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dente. Estou dandQ entrada a um projeto de lei que dispõe
sobre a Comerciª-lização e Distribuição de Combustíveis Automotivos e seus derivados, em consonânCia c_om a comercialização livre que o País está implantandoy ou seja, o neoliberalismo, que tem como intenção, como fulcro principal, Sr.
Presidente, proteger os 20 mil postos de reverida de combustíveis que empregam, hoje, cerca de 300 nill pessoas e que
têm contrato de exclusividade com distribuidores.
Esse proje-to é cté relevante Ímportâncià, porqUe traZ a
livre concorrência e -as-leis de mercado que impõem a faculdade de os postos de revendedores de __combustíveis automotivos e seus derivados poderem adquiri:i" os seus produtos em
qualquer distribuidora ou destilaria de álcool, independente
da vincUlação com as Band~iras a que estão atuabnente sujeitas, evitando-se, dessa forma, a·cartelização desse importante
setor da economia nacional.
Já que o País eStá rezando, hoje, a carfilha elo li_vre mercado e do Fundo Monetário Internacional, n~da -mais- justo,
Sr. Presidente, ter esse projeto corno medida_ complementar
que assegure aos postos revendedores, também, a faculdade
de, uma vez atendiJas as normas da própria segurança, -transportar em frotã própria, da base de distribuição até os seus
estabelecimentos combustíveis autol".!lotivos, cuja comercía:lização realizam, independente das Bandeiras dos contratos.
Agradeço a V. E,co, concessa venia.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

PROJETO DE LEI D05ENADQ N'

, DE 1992

Dispõe sobre a comercialização e a distnbuição de
combustíveis automotivos e seus derivados, e_dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O exercício da ativiâade de Posto Revendedor
(PR) independe de qualquer concessão ou outorga do Poder
Público, nos termos da presente lei.
Parágrafo úniCo. Para os efeitos deste _artigo, considera-se
Posto Revendedor, o estabelecimento destinado ao comércio
varejista de derivados- de petróleo e de ·combustíveiS líq~TdOs
para fins automotivos.
Art. 2" A construção e a operação de Posto Re-Veridedor obedecerão às normas técnicas que lhes são próprias,
às normas de segurança e de proteção ao meio ambiente,
assim como às demais normas baixadas pelo Departamel)to
Nacional de Combustíveis (DNC.)
~
-~~
~
Art. 39 Atendidas as normas de const111-ç.â9 e operação,
a autorização de funcion-amento de Posto Re~endedor fica
condicionada, exclusivamente, à realizaçãO âe prévio cadastramenta junto ao Departamento Nacional de Conibustíveis
(ONG.)
Art. 4~' Ao _Po_sto _Revended_or é facultado adquirir COmbustíveis automotiVos e seus detiy_ados em qualquer distribui- dora ou destilaria de álcool, bem como pleitear a rescisão
do contrato de exclusividade com a distribuidora sob cuja
"bandeira" estiver-operando. mediante a aquisíção dos equipamentos já instalados_ou a sua substituição por equipamentos
próprios.
~
~
~
Art. 59 .As destilarias anexas às usinas de açúc:;ªr _e as
destilarias autónomas_ de álcool carburante ficam autorizadas
a vender o produto de sua fabricação d,iretamen.te a9s Postos

~

(}uarta-feira 5 6281

R.eVeD.i:ledofes em funcionamento, desde que este atenda ao
padrão de qualidade estabelecido_ pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO.)
Art. 6P É permitido ao Posto Revendedor transportar
em frota própria, da base de distribuição até o seu estabelecimento, os combustíveis automotivos que revenda, observada
. a legislação d_e segurança no transporte de produtos inflamáveis.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ cação.
Art. 8~' Revogam-se as disposições em contrário-:
- Justificação
· A polítiCa -adotada pelo Poder Executivo pressupõe liberação dos preços de_ combustíveis e seus derivados às reais
demandas do mercado, cuja cm:nerci_alização é realizada diretamente pelas empresas distribuidoras, regularmente instaladas em todo o País.
, As destilarias 4e álcool são obrigadas _a_revender diretamente_ às distribuidoras,_ acarretando o aumento dos custOs
Q_"ue são repassados aos consumidores- e limitando as_ atividades
~
· - do livre comércio. Atualrnente, existem em todo o território nacional cerca
de 20.000 (vinte _mil) postos de revenda de combustíveis e
seus derivados, empregando aproximadamente 300,000 (trezentas mil) pessoas, presos a contratos de exclusividade com
as distribuidoras.
É indispenSável, p~rtanto, que os agentes econô~iCos
envolvidos na distribuição e postos de revenda de produtos
combustíveis e seus derivados usufr~J,am Qe ampla liberdade
neg0Ci31 para a deSregulamentação ·dessa ativiQ.ade ecot;tómi:
ca, principãlmente se considerarmos que essa_, ~tividade comercial não interfere e nem se contrapõe à exploração dos recursos
fu.inetais da União, amparadas pelo art. 20 da Constituição
Federal.
A livre concorrência e as leis de mercado impõem a facul-- d,a_Qe de que os Postos Revendedores de combustíveis automo.- tivqs_ e seus derivados possãm adquirir Os- seUs prodUtoS enl
qualquer distribuidora ou destilaria de álcool, independente
da vin~ulação com as "bandeiras" a que estão atualrnente
sujeitas, evitando-se, desta forma, a cartelização deste importante setor da economia _naci_o]lal.
Como medida complementar, há que se assegurar aos
Postos Revendedores também a faculdade de, uma vez atendidas as normas próprias de segurança, tránSpOrtár
frota
própria, da base de distribuição até o seu_ estabelecimento,
Os_ combustíveis automotivos cuja comercialização realizam.
Sala das Sessões, Senador César Dias-

-em

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
ÀUreo Mello- Beni V eras- Dario Pereira- Eduardo
Suplicy - Enéas Faria --Fernando Henrique Cardoso Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Jonas Pinheiro JoSé Fogaça -José Paulo Bisol- José ~cha- Lavoisier
Maia -:Moisés Abrão - Wilson MartinS.=- - --

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
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mente, espe-cialmente e excepcionalmente" contidas nos arts.
9', 10 e 17 e no§ 1o do art. 65.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Alexandre Costa.
REQUERIMENTO N• 560, DE 1992

ORDEM DO DIA

A Presidência esclarece que as matérias -constanteS- dOs
Itens 1 e 2da pauta tiveram sua discussão encerrada na sessão
de ontem, encontrando-se, portanto, em fas_e de votação.
Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno,
Item 1:
requeiro destaque para rejeição da expressão ~'inclusive proPROJETO DE LEI DA CÂMARA
moção" constante do art. 49, in fine.
N• 5&, DE 1992- Complementar
Sala das Sessões, 4 de agosto de i 992. -Alexandre Costa.
(Em regiffie de urgência, nos tCI-mos do art. J~3.
REQUERIMENTO N• 561,DE 1992
Parágrafo único, do Regimento Interrio.)
__
_
Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da
-Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno,
Câmara n' 58, de 1992 (n' 73/91, na Casa de origem), __ r_equeíro destaque para rejeição do _art. 63 do substitutivo
de iniciativa do Presidente da República, que institui
do PLC n' 58, de 1992- Complementar.
a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União ç dá
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Chagas Rodrioutras providências, tendo
gnes.
PARECER proferido em Plenário, Relator: SeriaREQUERIMENTO N• 562, DE 1992
dor Cid Sabóia âe Carvalho, favOàivel ao PrOfeta e
às Emendas de no:>'ó 2, 3, 4, 5, 7, 8; 9, 1a;-12, 13, 15,
17, 18, 19, 20, 25, 26, 21, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e
NOS termos dÜ art. 312, alínea c do Reginl:ent-o interno,
52, nos termos do SubstitutivO que oferece; contrário
requeiro destaque p_ara rejeição do art. 63- e do parágrafo
às de nç.., 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41,
único do art. 33 do Substitutivo.
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58; pela
Sala das Sessõe~, _4 de agosto de ~992. - Chagas Rodriprejudicialidade das de n<?s 1, 6, 21, 23, .3~,_-36, 38,
gues.
49, 56 e 57.
REQUERIMENTO N• 563, DE 1992
Sobre a mesa, requerimento ·que sefá lidO pelo Sr. 1'?
Secretário.
-- --- Nos-termos do art. 312, alínea c do Regimento_Intelno,
Ê lido o seguinte
requeiro destaque pélra aprovação dá art. 15 do Projeto, a
fim de ser incluído no substitutivo.
REQUERIMENTO N• 558, DE 1992
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Alexandre Costa.
Nos termos .dos arts. 300, inciso XIII, e 311, item 4,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os requerido Regimento Interno, requeiro preferência p_~ra votação do
mentos lidos serão votados oportunamente.
Substitutivo ãõ Projeto de Lei da Câmara n9 58, de 19~2
Sobre a _mesa, reque_rill_!ento que será lido pelo Sr. 1<?
-Complementar.
- - ·--~
Secretário.
-Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Cid Sab6ia
É
lido
o
seguinte
de Carvalho.
REQUERIMENTO N• 564, DE 1992
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação. Nos termoS do ait. 312, alínea b, do Regimento Interno,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~~Concedo a
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
palavra ao nobre Senador.
n' 11, oferecida ao PLC n' 58192 -Complementar_--- ~
Sala das Sessões, 28 de julho de 1992. -Nelson Carneiro.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação
o requerimento é de preferência para o substituti_vo_qu~,_aliás,
o r~querimento.
já tinha preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Tem nosso apoio.
seDtados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votação
O SR. PRESIDENTE (Alexandte Costa)- Sobre a mesa,
o requerimento.
·
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.Os Srs. Senadores que o aprova:m queiram permanecer
sentados.
É lido e aprovado o seguinte
Aprovado.
REQUERIMENTO N• 565, DE}992
Passa-se à apreciação do substitutivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serã:O-IidOS-;--peiO Sr.
1"' Secretário.
-~
·
-_--Nos teirinOs dO" art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeirO-- destaque, para votação em separado, da Emenda
São iidos os seguintes
n' 39 oferecida ao PLC n' 58, de 1992- Complementai:.
REQUERIMENTO N• 559, DE 1992Sala das Sessões, 4 de agosto ~e 1992. - Aureo Mello. _
Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento -Interno,
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre mesa,
requeiro destaque para rejeição das expressões "prind}:>alrequerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
o

a
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É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 566, DE I992
Nos termos do art. 312, alínea b, do Reginiento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 47 oferecida ao Projeto ue Lei da Câmara n' 58 de 1992
- Complementar, constante do item 1 da Ordem do Dia
de hoje.
Saia das Sessões, 29 de julho de 1992. _- Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobreª mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido_ e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 567, DE_I992
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 51 oferecida ao PLC n• 58, de 1992-Complementar.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Aureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 568, DE 1992
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Tntl!rnq,
requeiro destaque, para votação em separado, da Em.enc1a
n• 57, oferecida ao PLC n• 58, de 1992-Complementar.
Sala das Sessões, 4 de agosto_ de 1992. -=-·A.u·reo Mello.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)-:- A Pr"sidência
esclarece ao Plenário que, nos termos. do disposto no art.
288 do Regimento Interno, a matéria ·aepende, para a sua
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da compo·
sição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. PresiQente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem a palavra
V. Ex'
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidçnte,
embora V. Ex~ tenha ordenado a votação, como é do- seu
dever, eu queria esclarecer à Casa que houve uma reunião
de Líderes esta manhã.
Provavelinente, neste momentO, não haverá quorum mas,
em princípio, há um acordo para a votação desse projeto.
Assim, mesmo que não haja quorum, náo há inconveniente algum, porque teremos que fazer uma sessão extraordin3ria para votar.
O SR. PRESIDEI'I_TE (Alexandre Costa)- Srs. Senadores, queiram ocupar suas bancadas. Vai-se proceder à votação.
O Sr_ Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao ·nobre Senador.
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem.
Sem revis,.:lo do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
observo que ~ão está presente o ilustre Relator da matéria.
Não sei se a Mesa poderia aguardar alguns momentos, até
que S. Ex\ que fez um trabalho imenso, profundo, brilhante,
chegue ao plenário.
_ ___ . .
.
Noto que, por algum motivo de força maior, S. Ex•,
o Senador Cid Sabóia de Carvalho, ainda não chegou ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O argumento
de V. EX' é válido, nobre Senador Chagas Ro_drigues, mas
o Regimento Interno não prevê isso.
Vai-se_ proceder à votação, pelo processo eletrônico.
- Srs. Senadores, queiram ocupar seus lugares. (Pausa.)
Registrem seUs Votos.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho a palavra, pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
pã.Iavia ao nobre Senador.
O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)~ Verifica-se que não
b_á _número para lei complementar. Não seria interessante que
Er.o fizesse soar as campainhas?

-v.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Queiram registrar os seus votos, Srs. Senadores.
O Sr. Elcio Álvares- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a.
palavra ao nob;re Senador.
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -- Sr. Presidente, é eviçlente que V. Er
está cumprindo o Regimento e temos que proCeder à votação.
Apenas, por questão de coerência, pedimos que seja dada
a orient11ção pelo "sim" ou pelo "não", porque o projeto
que está sendo votado é da mais alta impOrtância. Logicamente não haverá quorum, mas gostaríamos de _solicitar âs
LideranÇas que orientassem para o--,'sim" ou para o "não".
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• pode
orientar, a sua Bancada, nobre Líder. __
O Sr. JutahyMagalhães (PSDB -BA) -Sr. Presidente,
vou--seCundar o pedido do nobre Senador Elcio _Álvares_, porque eu estava abstendo-me de votar. Soube que houve uma
orientação, mas não sei qual foi, por iSso· abStenho-me_ de
votar.
O SR. ELCIO ÁLVARES - Sr. Presidente, pelo PFL,
"sim••.
O Sr, PRESIDENTE (Alexandre Costa)-'-' Os Srs. Líderes pOdem orientar as suas Bancadas.
O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra, pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa}--, Concedo a
palavra ao nobre Líder.
O SR. HUMIIERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela. ordem.)- Sr. Presidente, peço vênia a V. Ex~ para dizer que,
realmente, em reunião de Líderes, hoje, coni o Presidente
Mauro Benevides, diante de um acerto final que haveria de
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ser feito entre O Sr. Rc::lator e as Lideranças da Casa, o Presidente anunciou que essa votaçáo se daria por volta das l7h.
Esse acerto ain"da não foi feito. Portanto, no momento, niinha
Bancada não tem orientação para· votar a matéria. ·
·

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Posso fazei
uma convocação para as 18h35min, para ser votaôo, se não
houver número.
O SR. HUMBERTO LUCENA- E aí, então, poderíamos
votar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (~lexandre Costa) -V. EX';que
foi um ilustre Presidente desta Casa, e hoje é um grande
Uder, sabe que o Regimeilto nada prevê. Estou cumprirtdo
o Regimento e a Ordem do Dia.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Não há dúvida, Sr.
Presidente. Mas também, independentemente do Regimento,
pode haver acordo de Lideranças, sobretudo quando a Presidência intermedia no sentido da aceleração do_s trabalhos.
Mas o que estou afirmando é que 1 no momento, não
podemos dar o nosso voto, pois a matéria ainda estã em pro·
cesso de negociação com o Relator.
O Sr. FernimdOHeinique Car"doso- Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente é melhor
que o PSDB se abstenha.
(Procede-se à votação)
1

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Esperidião Amin
F. Rollemberg
Garibaldi Alves
Gersori CãmatãHugo Napoleão
Josaphat Marinho
José Fogaça
Lucídio Potella
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Divaldo Suruagy
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Eneas Faiia
José Richa
Jutahy Magalhães
Ronaldo Aragão
O SR. PRESIDENTE (Ale~andre Costa) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
_
Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NAO 1~
Houve 5 abstenções.
··
Total: 17 Srs. Senadores.
Não houve número.

To.dos os

AgoSto de 1992

OSR. ELCJO ÁLVARES_:_ Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador.
OSR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador) :- Sr. Presidente, apenas pai-a constar,
porque-o m:eu nome não eStá constando do painel. Voto "sim.-..
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Há 18 Srs.
S_eJ1,adores presentes.
A votação da matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO _.
N• 57, de 1992
(Em fegÍme de urgência, DOS termos do art. 353,
Parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 57, de 1992 (n~ 91/91, na Câmara dos
Deputados), que renova a pernússã.o outorgada à RBC
- Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de Feira de Santana, Estado da Babia, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador João França.
A votação da matéria fica adiada por falta de ·quorum.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Leí da
Câmara n' 1, de 1992 (n' 902191, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro
de 1972- Código de PrOce-sso Civil, referentes à prova
pericial, tendo
"
_
-PARECER FAVORAVEL, sob n' 132, de
1992-, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania.
- ---

A discussão da_ matéria_ foi encerrada na sessão do dia
3 de julho último.
A votação fica 3.diada por falta de quorum.
() SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia) - A votação
--dos itens 4 e 5 fica adiada.
São os_ seguintes os itens cuja apreciação é adiada:

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, de 1991-complementar
Votação em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n~ 26, de 1991·Corilplementar, de autoria_ do
Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Comple·
mentar n~ 41, de 22 de dezembro de 1981 1 tendo
PARECER I'AVORÁVEL, sob n' 39, de 1992,
da Comissão de Assuntos Económicos.
1

-s~

Projeto de Lei do Se_n~do n~ 121, de 199Í
(Incluíndo em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno)
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Votação, em turno úniC-o, do Projeto de Lei do
Senado n? 121, de 1991, de_;mtoria do Senad()r Marco
Maciel, que determina a contagem- Co"mo tempo de
serviço no exterior, para todos os fins, o tempo de
licença de diplomata cônjug·e-de diplomata em exercício
no exterior, tendo
PARECER DE PLENÁRIO, Relator: Senador
AureoMello, favorável ao Projeto, nos termos de Subs~
titutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item
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Na verdade, Sr. Presidente, convivíamos, desde várias
décadas, em vários governos, Cbm a completa desordem em
matéria de vencimentos: Uma mentalidade excessivamente
corporativista" amparada algumas vezes em decisõeS judiCiais,
que nada mais faziam senão dar esta ou aquela interpretação
a um texto legal, que, em seguida, era votado pelo Congresso
Nacional e na maioria das vezes sancionado pelo Presidente
da República. Esse percurso legal acabava por formar um
sistema viciado, injusto, ril~s bem estruturado, persistente,
principalmente dentro das adversas e constantes situações de
-inflação.
6:
Cremos, Sr. Pre-sidente, que conseguimos um importante
E>is-cuSsão, em turno ünico, da Proposta de Emen- passo para corrigir o grande descalabro_que reinava na remuda à Constituição n' 7, de 1992 (n' 82191, na Câmara neração de servidores. Evidentemente que não estão vencidas
dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição ainda todas as perplexidades insta{adas na administração púFederal, tendo
blica ao Jongo de tantos anos, mas creio _que esse passo inicial
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 246, de 1992, poderá nos levar ao caminho da igualdade e da justiça social
da Comiss_ã_o Temporária.
fd3çáo à remuneração de_ seus {l,l_nçionários.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado.
Em discussão. (Pausa.)
. ·-·-· ... .
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Na presente
A matéria voltará à Ordem do Di;:t; oporru:namente~
sessão terminou õ prazo para apresentação de emendas ao
Projeto_ de Resolução n~ 44, de 1992 (apresentado pela ComiO SR. PRESIDENTE (Alexandre Gosta) -Item 7:
são de Constituição, Justiça e Cidadania, como conclusão de
seu Parecer n~ 224, de 1992), que disciplina a aprovação pelo
MATÉRIA A SER DECLARADA
Senado Federal das operações financeiras com o Fundo MonePREJUDICADA
..
tário Internacional.
__
"- __
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Projeto de Lei do Senado n' 377. de 1991, de autoA matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunaria do Senador Raimundo Lira, que proíbe a ind_il_e~
_
_ _____ _ ___ _
mente.
ração de peles de animais silvestres abt;ltidos em. caça
predatória_ e dá outras providências.
· · Ó SR. PRESII)ENTE (Alexandre ~'osta) --,Na presente
sessão, terminou o prazo para aprese \Ção de emendas às
A Presidência, nos termos do _disposto no art. 334 do
seguintes matériãs:
RegimentO Iriterno, -declara prejudicado o Projeto de Lei n~
-Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1992 (n• 4.572190,
377, de 1991.
... -- ----- iia Casa de origem), de iníciatíva do Superior Tribunal Militar,
A matéria vai ao Arquivo.
que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionaO SR. PRESIDENTE (Alexandre Gosta) - Há orador
mento de seus Serviços Auxiliares; e
inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador_F_r:a_:ociscq Ro-Projeto de Lei do Senado n" 58, de 1991, de autoria
llemberg
do Senador Mansueto_ de Lavor. que estabelece critérios e
O SR. FRANCISCO ROLI;.EMBJ':RG (PFL - SE. Pro- . mecaniSinos para a cOncessão e incentivos ao desenv9lvimentO
nunciao seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr~ e Srs~·sena~ · das regiões Norte e Nordeste e do Estado do Espírito Santo,
dores, no conhecido livro de George OrW~:l._ A -ReVOluÇãO ·· e dá- outras providências.
- AO Projeto de Lei da Câmara n" 3~, de 1~92, não foram
dos Bichos, do qual busco reproduzir de memófiã-determina~a
ofereCidas emendas; será iilclliído em Ordem do Dia, oportupassagem, o autor focaliza a revolução feita pelos animais
namente.
_
no sentido de acabar com as desigualdad~s _entre os animais
Ao Proje.to de Lei do Sen-ado n9 58, de 199-1, foi-ofefecida
mais fracos e os maiS: fortes. Depois de I:IJ.Uitas lUtaS e peripéCias7 emendas que serão lidas pelo Sr. Primeiro Secretário._
os animais conseguiram estabelecer uma "nova ordem'', !isan· São lidas as seguintes
do a eliminar as injustiças vigentes. Afinal instituída a nõva
ordem, indaga-se a um dos_ bichos se agora havia igualdade
EMENDAS No3
-- o-~--- •
entre eles, ao que ele responde--:
Suprima-se o art. 2• do projeto de lei
-Sim, somos todos iguais, mas há alguns que são mais
iguais.
.
_
Essa evocação, Sr. Presidente, vem a propósito de uma
Justificação
situação de desigualdade que até então vinha vigendo entre
os três Poderes da República, mas que de agora em diante
De conformidade com o artigo ora emendado, a principal
se busca corrigir pelo princípio de isonomia salarial.
fonte de recursos dos Fundos de Investimentos do Nordeste
Isonomia é igualdade de todos perante a lei, assegurada
(FINOR) e da Amazónia (FINAM) e âo Fundo de Recupecomo princípio constitucional. Assim, para que os funcionáriOs
ração Económica do Estado do Espírito Santo (FUNRES)
do Executivo e os niílitares alcancem os mesmos níveis de
passariam a ser as "dotaçõ~s_ orçamentárias". "
remuneração de seus colegas homólogos do Legislativo e do
Essa fonte de recursos !!~cluiria _ç passaria a substituir
Judiciário é preciso, num primeiro momento, que os saláriOs a dedução do imposto de renda por parte das pessoas jurídicas,
daqueles tenham aumentos superiores aos destes, a fim de em favor dos mencionados Fundos, que se tem revelado, ao
corrigir distorções.
- longo_d~s anos, uma forma seg~ua- e eficaz de gãrantir recurSos

--em
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estáveis para o finór, finam e funres, assegugurando a preservação desses instrumentos de desenvolvimento regional.
A fórmula preconizada no art. 2~ do projeto de lei seria
por demais prejudicial às Regiões assistidas pelos Fundos mencionados.
Em vez de contar com uma fonte segura de recursos,
os Fundos de Investimentos passariain a depender de dotações
orçamentárias sujeitas a "cortes", ingerências políticaS e fatores conjunturais, sendo admissível cogitar quanto à possibilidade de, em determinados orçamentos, lhes serem reservados recursos inexpressivos, que pouco contribuíram para
o desenvolvimento das citadas Regiões, descaracterizando e
inviabilizando o finar, finan e- funreS.
A _garantia contida nq art._ 39, § 19, -de que_ os recursos
objeto das dotações orçamentárias náo seriam inferiores, em
cada exercício, à média anual das opções das pessoas jurídicas
no período de 1985 a 1989- ·pode, com o tempo, tornar-se
"letra morta" (como tem ocorrido com tantos outros dispo.;
sitivos legais), ou, pura e Simplesmente, ser modificada ou
revogada.
O-direito de opçãO, -pelas pessoas jurídicas, à dedução
de parte do imposto de renda, em favor dos mencionados
Fundos, constitui uma fonte de recurSos mais segura- e estável
do que a dotação orçamentária, Sujeita às numei-osà$ éme-ridas
ao orçamento·, que pulverizam os recursos, comprometendo,
em muitos casos, o alcance dos objetivos estabelecidos na
própria Lei de Dife"tiiú~s O!Çam:entáriaS. ---- --Impossível ignorar, pOr outro lado, que os projetas empresariais contemplados com recursos dos Fundos de Investimentos subordinam-se a calendários e cronogram-a, de execução plurianuaís e estariam condenados a se tornar inviáveis,
vindo a ocorrer uma brusca redução nos recursos que lhes
são destinados ou mesmo na hipótese de eventual omissão,
no orçamento, das verbas reservadas a qualquer dos Fundos
sob referência.
Faz-se oportuno lembrar, a propósito, o relatório oferecido pelo Senador Márcio Lacerda ao projeto de lei de diretrize e orçamentárias para 1993, onde o ilustre Senador ressalta:
" ... o processo orçamentário vem se tornando, cada vez
--~- -~---mais, um exercício de ficção."
A esse exercício de ficÇão -não devem ser submetidos,
cvídentemente, os mecanismos de desenvolvimento das Regiões Norte e Nordesre e do Estado do EspíritO Santo.
A transparência na gestãO dos recursos, previsão do seu
montante e controle da sua aplícação, objetivos perseguidos
pelo ilustre autor do projeto, podem ser alcançados sem que,
para isto, haja necessidade de mudança na fonte de recursos
dos Fundos de Investimentos.
Com base nas razões expostas~ propõe-se a supressão
do art. 29 do projeto de lei, ficando prejudicados, conseqüêntemente, seu parágrafo único e o-ãrt. 39 , que também aludem
a dotações orçamentárias.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992.- Lucídio Portella.
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EMENDAS N• 4
I
No art. 29 , suprim.a.-~se-o-p~i"rágrafo úriiCO e acie5Cente-se·
o iricisO IV, com a seguinte redação:
"IV- Redução do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, no forma prevista nesta Lei".
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Justificação
A emenda, que se vincula a outras com a mesma e integrada finalidade, tem por escopo contribuir para que a exigência
do art. 26 da Lei n• 8.167, de 16-1-91, seja decorrência já
do acompanhamento prático e real, mesmo Do cotidiano, do
que representou para o sistema de incentivos regionais a aplicação desse novos conjuntos de normas, visando aprimorá-lo.
Essa análise conclui ser adequado manter a estrutura, o que
é acolhido nesta emenda e nas outras vinculadas da Lei n~
8.167/91.
Deve-se aclarar, desde logo;que esta emenda, em conjunto com as outras já referidas apresenta e resulta em alterações
-signifiCativas em relação ao origii:lário e em análise, Projeto
de Lei do Senado n9 58, de 1991, tanto no que se refer~
à manutenção da mesma sistemátiCa de opções sobre o Imposto de Renda, como também, quanto à destinação dos meios
resultantes, porque através do acompanhamento, do funcionamento simultâneo da legislação dos Incentivos Re_gionais e
dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO) (artigo 159,
I, c, da CF), parece claro que os dois sistemas atingem, por
suas próprias peculiaridades, universos distintos dos segmentos produtivos que visam beneficiar, n-ão_se configurando,
pelo menos por enquanto, necessidade de alterar esses objetivos, desde que cada sistema aç_ende as diversas espécies de
empreendimentos, preponderando a satisfàção dos menores
(niicro/pequenos) nos Sistema Constitucionais (FNO/FNE).
Por outro lado, além da natural imprescindibilidade de
manter (no estímulo ao desenvolvimento-regional), fontes para atender os outros empreendimentos de porte maior, especialmente os médios, vale considerar que o adequado e básico
requisito, no Sistema- de Incentivo do Imposto de Renda,
de estarem os empreendimentos obrigatoriamente organizados como sociedades anõnimas, para receber os recursos de
colaboração financeira sob a forma de debêntures, conversíveis ou não em açõés, :Praticamente exclui qualq11er esforço
de to·rnar eSse· específico--sisfeniã cte--rncefívo"S ãplicáVel ao
gênero das micras e pequenas empresas. Ainda mais, porque
difícil é o acesso dessas empresas ao mercado de capitais.
A manu!enção _e _expansão por sua vez, da faixa cresc_ente
e promissora que as ações e debêntures incentiVadas, conforme a sistemática vigorante, vem representando no mercado
de capitais brasileiro (notadamente após a Lei n' 8.167/91,
com_suas salutares inovações) mais reforça ser aconselhável
conservar, aperfeiço~.r"_e melhor controlar a disciplina e a mecânica das deduções do imposto de renda, evitando definições
orç_amentárias, a Cada ano repetidas, colocando em clara
ameaça de esvaziamento e colapso o sistema de incentivos
ao desenvolvimento regional, se as correspondentes normas
da Lei Maior ficarem subordinadas, em sua implementação,
a renovação de fontes, em cada exercício, apenas através de
dotações orçamentárias.
É de se ressaltar, entretanto, que mesmo se consubstanciando os objetivos antes colocados, não se poderia deíxar
de- aColher a idéia lúcida, oportuna e inteligente do Senador
Mansueto de Lavor de buscar no Orçamento da União, segundo regras claras, fontes complementares, que possibilitarão,
por via de uma dinâmica maior na alavancagern dos agentes
produtivos, a diminuição do fosso que separa, essas regiões
pobres, do outro Brasil desenvolvido, em prazo mais auto:
tal fim se colima atingir com o estipulado em normas específicas do projeto, que incorpora os critérios preconizados pelo
referido e ilustre Senador, mas em caráter complementar,
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assecuratório do equilíbrio e fiador de cada vez mais segura
e consistente orçamentação das aplicações dos Fundos (sendo
já nOtõfios os progress-osnesse sentido).
A regularidade do fluxo dos meios oriundo~ das opç~e;~
para os Fundos se busca, também, no Projeto_, -()peraciona~-
lizar, inovadoramente, via recolhimento específico e direto
das deduções pelos optantes, isso sem prejuízo de garantir
os devidos controles pelo Fisco e a efetiva arrecadação do
Imposto de Renda.
_
Esta emenda se vincula a outras sobre po~tos de essencialidade nas modificações que são apresentadas ao projeto
que, segundo o nosso entendimento, servirão para um aperfeiçoamento do sistema, do mesmo modo que colocarão· essas
novas regras em perfeita -consonância com a trtensagem· de
modernização do Estado, e por fini conferem parâmetros seguros de que, vencido Cf praz__o -de validade da parcial renúncia
fiscal da União, os fundos estarão capitalizados para sozinhos·
seguirem na sua tarefa de alocar fontes para os empreendimentos futuros nas regiões favorecidaS..
Assim, ainda, no conjunto ao qual Se integ~ã esta emenda:
a) acrescenta-se como setores beneficiários, o turismo, a alta
tecnologia, a modernização- e o reãprovéitamento · dã.s áreaS
degradadas, cuja obviedade contemporânea prescinde de
maiores argumentos; b) mantém-se a operacionii.lidade, com
aperfeiçoamentOs da Lei n~ 8.167/91; c) tem-se a certeza de
que, na: forma como está estatu(do em preceito próprio, feCha-se a grande válvula de mácula de que se ressente o sistema
- o conhecido e famigetaao ãrtigo '18, da Lei :interiOr e
o 9~ da atual-, através da qual desvios inaceitáveis-6Correrame ocorrem e se formaram, salvo ex.ceções honrosas, mrcontratos de gaveta que engordavam e engordam os ilegítimos interesses de alguns corretores e aplicadores, que tanto têm prejudicado o conceito do Sistema de IncentivOs, O qUe- se impede
com a medida. Pela norma proposta, o- aplicador detém a
faculdade de direcionar 50% (não mais 70% )de seus depósitos
ao Fundo que preferir, mas Os resultados, tanto dos rendimento, como da circulação, dos títulos resultantes dos chamados ..projetas próprios", contribuirão pã.ra as -carteiras dos
mesmos Fundos, dando-lhes consistêticí~. e aquela garantia,
já referida antes, de que, a IJ_lédio prazo, os Fundos Regionais
serão auto-sustentáveis. Elimina-se, cOm-iSSo, (fj)rivilégio descabido de pessoas jurídiCas privadas se tornarem proprietárias
de ações integralizadas com deduções do Imposto de Renda,
livres de colocação desses Titules- em Bol~a 1 em detrimento
do Sistema e em inconstitticioriãl discrimlriaÇãõâqueles seníacesso à formação dos .. projetas próprios". UnifiCa-se a forma
de aplicação: Debentures, conversíveis ou não em ações; d)
aperfeiçoa-se o processo de conversão dos Cl em Títulos... da~
Carteiras dos Fundos, reforçando a indispensável partiCipação
das Agências de Desenvolvini.ento; e) Se fai competente para
dirimir os problemas ambientais a Secrétàifâ. respeCtTVã~do
Estado como observadora local e mais consentânea com a
sua realidade; i) se integra a esta: legislação -básiC.ã_os bt!pe(ícjoS
da isenção e redução do imposto de renda que vinbam sendo
concedidos em leis esparsas, constituindo-se numa verdadeira
colcha de retalhos. Aqui, também, em funçãO da integração
das nossas economias regionais aos processos de modernização, destaca-se obrigatoriamente parcela desse incentivO
em favor da pesquisa; g) Introduz-se uma modificação nos
critérios de retribuição da administração dos Fundos, COJltemplando as Superintendências Regioria_is ooni Uiri melhor percentual, mas obrigando-as a recorrerem a Auditores Independentes de reconhecida competência para auditarem pelo me-
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nos 10% dos projetos, anualmente, como forma de se sobrepor
as fiscalizações ilegítimas; h) Os inafãstáVeis investimentos
em pesquisas e em infra-estrUtura ecónômica e·socíãl, requisitos condicionantes da própiia viabilidade dos Planos de De-senvorvimentó Regionais, merecem-, na mesrria linha de relevo _
emprestada no projeto do Senador Mansueto de Lavor,_ tratamento prio-ritário, atríbuindo-se, em prazo assegurado, para
tais investimentos (através dos estados e municípios das respectivas áreas), fontes bastantes para tal_ escopo, em carátà
específico e -éxclusivo, ·consistente-s nos meios próvenienfeS,
--dos percentuais previstos nos Decretos-Leis n'?-'1 1.106nO_ e
1.179/91, e alterações posteriores (PIN e PROTERRA); i)
nos artigos~ finais se_ cumpre a função -de aclarar possíve-is
conflitos de interpretação entre os objetivoS da Lei e outras
ma:is genéricas tariibém em vigor fora do âmbito das regiões
- ---- -Norte, Nordeste e Espírito Santo.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992.- Senador A!ban~
Franco.
EMENDAN'S
Mantidos o caput e os§§ 2' e 3• do art. 3•, o§ 1• passa
a ter a segUinte redação.
"Art. 3~ ·······~············~-·-·-···~····-~~----~-~·--·Para efeito do disposto no caput deste artigo, o montante a ser repassado, em cada exercício,
não será inferior à diferença, se houver, entre a efetiva
arrecadação dos _meios de que trata o art. 4~deSta lei,
em relação a cada Fundo, e a correspofldente média
anual dos incentivos fiscais decorrentes, po-r força do
Decreto-Lei n~' 1.376, de 12 de dezembro de 1974, das
opções das pessoas jurídicas constantes das declarações
do Imposto de Renda no penodo de 1985 a 1989, aplicado sobre os~mesmos a taxa de variação do PIB anual,
sempre que for positiva."
§ 19

Justif"tcação

A emenda, que se vincula a outras com a mesma e integrada finalidade, tem por escopo contribuir para que a exigência
do art. 26 da Lei n' 8.167, de 16-1-91, seja decorrência já
do acompanhamento prático e real, mesmo no cotidianQ, _
do que representou para o sistenia de incentivos regiófiàiS
a aplicação desse novo conjunto de n_ormas, visando aprimorá-lo. Essa análíse conclui ser adequado manter a el:itrutura,
o que é acolhido nesta emenda e nas outras vinculadas da
Lei n• 8.167/91.
·
Deve-se aclarar, desde logo, que esta el_ll_end~. ern.conjunto com as outras já referidas apre8enta e reSulta ein alteraçõeS
significativas em relação ao- originário e ein ãnálise, Projeto-de Lei do Senado n9 58, de 1991, tanto no que se refere
~ pl~J?.'!t~':lção da mesma sistemática -de opções sobre o Imposto de Renda, co_ixio -também, quánto à destinação dos meios
resultantes, porque através do acompanhamento, do funcionamento sipJ.Q.l~neo da legislaç_ão dos Incentivos Regionais e
dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO) (ait. 159,
I, _c, da CF), parece claro· que os dois sisterilàs atingem, pot
suas próprias peculiaridades, unive!'Sos distintos dos segmentos produtivos que visam beneficiar, nãó se Cól].figurãndo,
pelo menos por enquanto, necessidade de alterar esses objetivos, desde que cada sistema átende as diversas espécies de
empreendimentos, preponderando a satisfação dos menores
(micro/pequenos) nos Sistemas Constitucionais (FNOIFNE\).
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Por outro lado. além da natural impresciridibHidade de
manter (no estímulo ao desenvolvimento regional), fontes para atender os outros--empreendimentos de porte maior, especialmente os médios, vale considerar que o adequado e básico
requisito, no Sistema de Incentivos do Imposto de :Renda,
de estarem os empreendimentos obrigatoriamente organizados como sociedades anónimas, para receber os recursos de
colaboração financeira sob a forma de debêntures, conversíveis ou não em ações, praticamente excluir qualquer esforço
de tomar esse específico Sistema de Incentivos aplicável ao
gênero das micros e pequenas empresas. Ainda mais, porque
difícil é o acesso dessas empresas ao mercado de capitais.
A manutenção e expansão, por -sua: vez, da faixa crescente
e promissora que as ações e debêntures iricentiV3.dos, conforme a sistemátiCa vigorante, vem representando no mercado
de capitais brasileiro'(notadamente após~· Lei n' 8.167/91,
com suas salutares inovações) mais reforça ser aconselhável
conservar, aperfeiçoar e melhor controlar a disciplina e a mecânica das deduções do Imposto de Renda, evitando definições
orçamentárias, a cada ano peretidas, coloc-ando em clara
ameaça de esvaziamento e colapso o sistema· de incentivos
ao desenvolvimento regional, se as correspondentes normas
da Lei Maior ficarem subordinadas,,em sua implementação,
a renovação de fontes, em cada exercício, apenas através de
dotações orçamentárias.
É de se ressaltar, entretanto, que mesmo se consubstanciando os objetivos antes colocados, não se poderia deixar
de acolher a idéia lúcida, oportuna e inteligente -do Senador
Mansueto de Lavor de buscar no Orçamento d3. UnãO~ segundo regras claras, fontes complementares, que possibilitarão,
por via de uma dinâmica inaiõr -nã ã.lavancagem dos agentes
produtivos, a diminUiÇão do fosso que separa, essas- Regiões
pobres, do outro Brasil desenvolvido, em prazo mais curto:
Tal fim se colima atingir com o estipulado ein normas específicas do projeto, que incorpora Os critérios preconiZados pelo
referido e ilustre Senador, mas em caráter complementar,
assecuratório do equilíbrio -e fiador de cada vez mais segura
e consistente orçamentação-das aplicações dos Fundos (sendo
já notórios os progressos nesse sentido).
A regularidade do fluxo dos meios oriuridos das opções
para os Fundos se busca, também, no Projeto, operacinalizar,
inovadoramente, via recolhimento específico e direto das deduções pelos optantes, isso sem prejuízo de gamtir os devidos
controles pelo Fisco___e a efetiva arrecadação do Imposto de
Renda.
Esta emenda se vincula a outras sObre pontos de essencialidade nas modificações que sãO apresentadas ao-projeto--e
que, segundo o nosso entendimento, servirão para _um aperfeiçoamento do sistema, do mesmo modo que colocarão essas
novas regras em perfeita-consonância com a mensagem de
modernização do Estado, e por fim, conferem parâmetrOs
seguros de que, vencido o prazo de validade da parcial renúncia fisCal da União, os FUndos CStáiâo-Cipítãllzados para sozinhos, seguirem na stiá tarefa de alocar fontes para os empreendimentos futuros nas regiões favorecidas.
Assim, ainda, no conjunto ao qual se integra esta emenda:
a) acrescenta-se como setores beneficiário_s, o turismo, a alta
tecnologia~ a modernização e o _reaproveitamento das áreas
degradadas, cuja obviedad_e contemporânea prescinde de
maiores argumentos; b) Mantém-se a operacionalidade, com
aperfeiçoamentos da Lei n~" 8.167/91; c) Tem-se a certeza de
que, na forma como está estatuído em preceito próprio, fecha-

se a grande_ válvula de mácula de que se ressente o sistema
- o conhecido e famigerado artigo 18, da Lei anterior _e
o 9~" da atual,- através da qual desvios inaceitáveis ocorreram
e_ ocorrem e se formaram, salvo exceções honrosas, os contratos de gaveta que engordavam e engordam os ilegítimos interesseus de algunS corretores_e aplicadores~ que tanto tem prejudicado o conceito do Sistema de Incentivos, o que se impede
com a medida. Pela norma proposta, o aplicador detém a
faculdade de direcionar 50% (não mais 70%) de seus depósitos
ao Fundo que preferir, mas os resultados, _tanto dos rendimentos, como da circulação, dos títulos resultantes dos chamados "projetas próprios", contribuirão para as carteiras dos
mesmos Furidos, dando-lhes consistência e aquela garantia,
já referida antes, de_ que, a médio prazo, os Fundos Regionais
serão auto-sustentáveis: Elimina_-se, com isso, Oprivilégio descabido de pessoas jurídicas privadas se tomarem proprietária~
de açóes integralizadas com deduções do Imposto de Renda,
livres de colocação desseus Títulos em Bo_lsa, em detrimento
do Sistema e em inCOnstitucional discriminação ãcjtieles sem
acesso à formação dos "projetas próprios". Unifica-se a forma
de aplicação: Debêntures, conversíveis ou _não em ações; d)
Aperfeiçoa-se o processo_ de conversão dos CI em_ _Títulos
das Carteiras dos Fundos, reforçando a indispensável partici_;
;>ação dact Agências de Desenvolvimento; e) Se faz competente
para dirimir os problemas ambientais a Secretaria respectiva
do Estado como observadora local e mais consentânea com
a suã realid3de; f) Se íiltegi:'a esta legislação básica os bene-fícios da isenção e redução do imposto de renda que vinham
sendo concedidos em leis esparsas, constituindo-se numa verdadeira ~lcha de retalhos. Aqui, também, em função da_ integração das nossas economias regionais aos processos- de-_modemização, ~estaca-se_obrigatoriam~nte parcela desse incentiVo em favor_ ·aa pesquisa; g) Introduz-se uma modificação
nos_ critérios ele retribuição da administração dos Fundos, comtemplando as Superintendências Regionais com um melhor
percentual, mas obrigando-as a recorrerem a Auditores lndepende:ntes de reconhecida competêncía para auditarem pelo
menos 10% dos projetas, anualmente, como forma de se sobrepor as fiscalizações ilegítimas; h) Os inafastáveis investimentos em pesquisas e em ínfra-estrutura econõmn_íca e·social,
requisitos condicionanteS da própria viabilidade dos Planos
de Desenvolvimento Regionais, merecem, na mesma linha
de relevo emprestada no proejto do Senador Mansueto de
LavOr, tratamento prioritário,_atribujndo-se, em prazo assegurado, para tais investimentos (através dos Estados e·:Muni-:cipios das respectivas áreas), fOntes bastantes para tal escôpo,
em carãter específico e_ exclusivo, consistentes-nos meios proveíiientes dos percentuais previstos __ nos Decretos-Leis n~":
1.106nO e 1.179/91, dos percentuais posteriors (PIN e PROA); i) nos artigos finais- se cumpre a função de aclarar possíveis
conflitos de interpretação entre os objetivos da Lei e outras
mais genéricas tãmbém em vigor fora do âmbito _das regiões
Norte, Nordeste e ESpírito Sãrltó.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992.- S~_nador Albano

a

Ff1UlCO

EMENDAN'6
Acrescente-se ao art. 3~>, o seguinte § 49 :
"§ 49 Os recursos de q~e trata este artigo serão
destinados, respectivamente, aos fins previstos no parágrafo 1" do artigo 4~" e no parágrafo úniCo do artigo
5" desta Lei."
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assecuratório do equilíbrio e fiador de cada vez mais segura
e consistente orçamentação das aplicações dos Fundos (sendo
A emenda que se vincula a outras com a mesma e integra...
já notórios os progressos nesse sentido).
da finalidade, t~m P<?t escopo contribuir pa~a que a exig~itc:~a
A regularidade do fluxo dos meios oriundos das opções
do art. 26 da Lei n' 8.167, de 16-1-91, seJa decorrêncta )4
para os Fundos se busca, também, no Projeto, operacionado acomp3nhamento prático e real, mesmo no_ cotidiano, do
lizar, inovadoramente, via recolhimento específico e direto
que representou para, o sistema de incentiVos regionais a apli·
das
deduções pelos optantes, isso sem prejufzo de gamatir
cação desse novo conjunto de normas, visando aprimorá~lo.
os devidos controles pelo Fisco e a efetiva arrecadação do
Essa análise conclui ser adequado manter a estrutura, o que
Imposto de Renda.
é acolhido nesta emenda e nas outras vinculadas da Lei n!'
Esta emenda se: vincula a outras_ sobre pontos de ess~ncia
8.167/91.
iidàde nas m-odificações que são apresentadas ao proJ_eto ~
Deve-s_e aclarar, desde logo, que esta emenda, em conjun•
qp.e, segundo o nosso entendimento, servirão para um aperfetto com as outras já referidas apresenta e resulta e~ altera~es
çoame·nto do sistema, do mesmo modo que colocarão essas
significativaS em relação ao originário e em análise, ProJeto
de Lei do Senado n' 58, de 1991, tanto no que se refere. novas regras em perfeita consonância com a mensagem de
modernização do Estado, e por fim, conferem parâmetros
à manutenção da mesma sistemátiCa de opções sobre o Impos·
seguros de que, vencido o prazo de validade ~ parcial renú~
to de Renda como também, quanto· à destinação dOs meios
cia·fiscai da União, os Fundos estarão capitahzados para soziresultantes, Porque através do acompanhamento, do funciona..
nhos seguirem na sua tarefa de alocar fontes para os empreenmento simultâneo da legislação dos IncentiVos Regionais c
dimentos futuros nas regiões favorecidas.
dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO) (artigo 159,
Assim ainda no conjunto ao qual se integra esta emenda:
I, c, da CF), parece claro que os dois sistemas atipgem, por
a) acrescen'ta-se ~mo setqres beneficiários, o turismo, a alta
suas próprias peculiaridades, universos dist~tos _dO:: segmentecnologia, a modendzação e o reaproveitamento d~s áreas
tos produtivos que visam beneficiar, não se configurando;
degradadas, cuja obviedade comtemporâne~ pr~scmde de
pelo menos por enquanto, necessidade de alterar esseus objeti·
maiores argumentos; b) Mantém-se a operactonalidade com
vos, desde que cada sistema atenda as diversas espécies ·ctc
apefCiÇoamento
da Lei n~' 8.167/91; c) tei?-se a ~rteza de
empreendimentos, prepon-derando a satisfação dos menores
que, na fonna como está estatuído em precetto própno •.fecha(micro/pequenos) nos Sistemas- ConstituCionais ~(FNO!FNE).
se a· grande válvula de mácula de que se ressen~ o sts~ema
Por outró lado, além da natural imprescindibilidade de
- o conhecido e famigerado artigo 18, da Let ant_~n?r ~e
manter (no estímulo ao desenvolvimento regional), fontes· pao~ da atual, _:_ atrãvés da qual desvios inaceitáveis ocorreram
ra atender os outros·empreendimentos de porte maior, espec ocorrem e se fonn.aram, salvo exceções honrosas, os contracialmente os médios, vale considerar que o adequado e básico
tos de gaveta que engordavam e engordam os ilegítimos interequisito, no Sistema de Incentivos do Imposto.de Renda,
resseus de alguns corretores e aplicaddores, que tanto tem
de estare:oi os empreendimentos obri&atoriameD.te organizaprejudicado o conceito do Sistema de Incentivos,. o que se
dos como sociedades anónimas, para receber os recursos de·
impede com a medida. Pela norma proposta, o aplicador decolaboração_financeira sob a fornia _de debêntures, conver~
to!m a. faculdade de direcionar 50% (hão mais 70%) de seus
síveis ou -não em ãçõe5,- praticàmf:íite eXclui qualquer esforço
depósitos ao Fundo que preferir, mas os resultados, tanto
de tomar esse específiCo Sistema de Incentivos aplicável ao
dos rendimentos, como da circulação, dos títulos resultant~
gênero das micras e pequenas empresas. Ainda mais, po;qt;-e
dos chamados "projetas próprios", contri~uirão.para as carteidifícil é O acesso dessas empresas ao mercado de cap1tms.
ras-dos mesmos Fundos, dando-lhes conSistênCia e aquela gaA manutenção e expansão, por sua vez, da fi.axa crescente
já referida. antes, de que, a médio prazo, os ~undos
rantia,.
e promisSOra que as ações e· debêntures iriceontivadas, conforRegionais serão auto..sustentáveis. Elimina~se, com xsso, o
me a sistemática vigorante, vem representando no mercado
privilégio descabido de pessoas jurídicas privada~ se tornarem
de capitais brasileiro (notadamente após a Lei n' 8.167/91,
proprietárias de ações integralizadas com deduçoes do Imposcom suas salutares inovações) mais reforça ser aconselhável
to de Renda livres de colocação desseus Títulos em Bolsa,
conservar, apefeiçoar e melhor controlar a di~cipliila e a ~e~
em detrimenio do Sistema e em incon:;titucioilal discriminação
nica das deduções do imposto de renda, evttando defimçoes
UnifiCa-se a forma de aplicação: Debêntures, conversíveis
orçamentárias, a· -Cã.da ano peretidas, colocando em clara
oÚ. não em ações; d) Apefeiçoa-se o processo de conversão
ameaça de esvaziamento e colapso ·o- sistema de incentivos
dos CI em Títulos das Carteiras dOs Fundos, reforçando a
ao desenvolvimento regiOnal, se as correspondentes normas
indispensável participação das Agêçcias de Desenvolvi~en~;
da Lei Maior ficarem subordinadas, em sua implementação,
e) Se faz competente para dirimir os problemas amb1entrus
a renovação de fontes, em cada exercício, apenas através de
a Secretaria respectiva do Estado como observadora local
dotações orçamentárias.
· e mái.s consentânea com a sua realidade; O Se integra a esta
legislação básica os benefícios da isenção e redução do imposto
É de se ressaltar, entretanto, que mesmo se co~subs~an
ciando os objetivos antes c-olocados, não se podena delXar
de renda que vinham sendo concedid~s em leis esparsa~, consde acolher a idéiã lúcida, oportuna e iteligente do Senador
titUindo-se numa verdadeira colcha de retalhos .. Aqui,_ t~
Mansueto de Lavor de buscar no Orçamento da União, segunbém, em função da integração das nossas econo~l8S r~gtonats
aos processos de modernização, destaca-se_ obngatonamente
do regras claras, fontes complementares, que possibilitarão,
por via de uma dinâmica maior na alavancagem dos age~tes
parcela desse incentivo em favor da _pe~msa; g) I~tr?duz·~e
uma modificação nos critérios de retnbmçáo da admtrustraçao
produtivos, a diminuição do fosso que separa, essa~ regtões
pobres, do outro Brasil desenvo_lvido, em prazo maiS curto:
dos. Fundos, contemplando as Stipe~tendências Regionais
com um melhor percentual, mas obngando-as a recorrerem
Tal fim se colima atingir coin o estipulado em normas específicas do projeto, que incorpOra os critérios preconizados pelo
a Autidores Independentes de recon~ecida competência para
auditarem pelo menos 10% dos prOJetas, anualmente, como
referido e ilustre Senador, mas em caráter complementar,
Justificação
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forma de se sobrepor as fiscalizações ilegítimas; b) Os inafastáveis inveStimentos em pesquisas e e:m infra-estrutura económica e socia_l, requisitos condicionantes da própria viabilidadfe
dos Planos de Desenvolvimento Regionais, merecem, na mesma linha de relevo emprestada~-n-o projeto do Senador Mansueto de Lavor, tratamento prioritário, atnõuindo-se em prazo
assegurado, para tais investimentos (através dOs_ Estados_ e
Municípios das respectivas áreas), fontes bas_tante para tal
escópo, em caráter específico e exlusiyo, consist~ntes nbs
meios provenientes dps percentuais previstos nos Decretos::
Leis n'' 1.106170 e 1.179/91, e alterações posterit)~ (PIN
e PROTERRA); i) nos artigos fimiíS. Se -Cii:plpre a função de
aclarar possíveis conflitos de_ interpretação entre os---objetivos
da Lei e outras maü:;_ genéricas tam'Qém em- vigOr fora_ do
âmbito das regiões Norte, Nordeste é_ Espírito Sãntõ.
_,.
Sala das Sessõ_e_s-. ~de _agosto de 1992.-- ~e"iiãdõiXIlfãilo
Franco
---

de tecursós tem sido destinados aos setortes produtivos daque-._
_
las Regiões._
_
- Assfõl; n3.0 fi:iz ·sentido- desvirtuar· o FinaÍn e o Finor,
desviando-os da finalidade com que foram criados: propiciar
~a- eleva~o _do~ fndice- _a e_ capitalização dos empreendimentos
prodUtívos, nas respeCtivas regiões.
QUalquer iniciativa em sentido contrário deve ser considerada prejudiCial aos intere_sseus da Amazónia e do Nordeste.
. . . _Diarite do exeosto,_ propõe-se a supressão do art. 4"' do
projeto de lei, ficãndo prejudicados, conseqüentemente, os
arts. 5~',. 69 , 7~> e 11, que fazem remissão ao mencioando art.
4<'
Sala das Sessões, 4.de agostode 1992. -Senador Lucfdio
PorteUa
EMENDAN'8
--- FiCam ãéreScidos os arts.-18 a 31, com a: seguínte redãção:

EMENDAN'7
Suprima-se o art. 4"' do projeto de _lei. _
Justificação
O artigo cuja supressão é- -proposta prevê no\!'a forma
de aplicação para os -recuisos dp~ Fundqs de Investimentos
do Nordeste (FINOR) e da Amazônia (FlNA_t.iL~ ··· ·
Em vez de serenl" aplicados na _sub~rição de 4~bêu!~r~s,
conversíveis ou não em ações, de emi~s;io das empresas bc.:neficiárias (comó prevê o art. 5~> da Lei n"' 8.167/91)._ os r~cursos
seriam utilizados eJD _eroptéstimos:ao setor privado (40-P.or
cento), participação acionária _(30.pór cento) e prójetos públicos de infra~estrutura (os 30-pór centO'restantés) ..-----~- ___ -_-_· _
A proposição contida no artigo 4"' do projeto -de lei descaracteriza os Fundos de Investilnent~S,)gnora:_n4_o, qUase por
completo, a razão que motivou a sua criação: t)balXO_--DJvel
de capitalização doS setores produtivos, nas Re-giões por~ele
benefiCfadas.
Muito embora os recurso_s do..Fin~- e_ do Finoi" 'tenham
contribuído para minorai' o problema, o número-de emPresas,
concomitantemente, tem-se multiplicado --e continua sendo
necessária a aplicação dos _recursos_ dos; Fu_ndps_ de Investimentos, com exclusividade, na capitalizaÇáodas empreSaS-que
atuam nas regiões Norte e Nordeste.
'-· _ ~ _~=~c--oÉ inegável que a lei orçamentária anual deve prevf::f a
destinação de verbas-para projetes-públicos de infra-estrutura
económica e soçial, desde que tais verbas, _no__entanto, não
se originem dos -recursOs rese_rvados aos Fundos _de Investimentos da Amazónía _e do NOrdeste, cuja fófrila aiual de
aplicação deve permanecer inalterada.
_
Assim como não faz sêiitido_ a destinação.de_ 3Q%_ d-9s
recursos dos Fundos. de lnvestimel).tos para projetes públicos
de infra-estrutura:, também não merece acolhida a pretensão
de destinar 40% Qe~~u-~_recpu;Qs à co_pces~ão deempréstimos
ao setor privado.
- _.-~ ~ .- , _ · ·
Seria mais uma forma de desviar o Finam e o Finor da
finalidade com que foram criados.
Nas Regiões Norte e Nordeste, as empresas.de um modo
geral e~ em especial, as micro, pequenas e médias empresas,
os pequeno~ e_ ro_édios_ produtores rurais, bem commo suas
cooperativas e associações, não têm reclamado cOntra a falta
de crédito. Com o advento da Constjtuição de 1988 e_ a regulamentação do seu art. 159, inciso I, alínea c, que resultou
na instituição dos Fundos Con_stituçionais _de Financiamento
do Norte (FNO) e do Nordeste (FNE), considerável volume

A falta de recolhimento, pela empresa
Valores-apurados em processo, no prazo de trinta dias contados da data do recebimento da
Cf;>municação do can~lamento, importará na execução
jUdicial a ser promívida pela Agência de Desenvolvimento Regíon3.l.
Art. 19. As jmpoitâncias recebidas, na forma do
art. 16 reverterão em favor do fundo_correspondente,
cabendo ao Banco Operador respectivo, caso os títulos
. já tenham siQo negociados, promover a emissão de
novas quotas.
Art. 20. Para efeito do disposto no art. 16 equipara-se à aplicàção de recursos em desacord,o _com o
projeto aprovado:
I ~a paralização ou suspensão das obras ou serviços de implantação do.empreendimeto, sem prévia autorização da autoridade competente; e
II - o descumprimento dos_ cronogramas estabe_~
.- lecidos no ato de apuração do projeto, salvo motivo
de força maior_ devidamente comunicado à Entidade
_oti"Se decOrrer--de iOsU.ficiência de. fUndos liberádos pela
Sudam.
.
- --Art. 21.- Con~Úi~rar~se:"ão SOlidariamente responsáveiS peia-3plicit.ção dos recursos-_ dos Fundos liberados pelos Bancos openldores e recebidos a partir
.da data da publicação desta lei à empresa titular do
· projeto e seus controladores. .
..
Art. 22. _ Peto ~~smo período de _vigéncia dOS
benefícios previstos nesta lei, fiCai:n mantidos-ou revigorados:
a) Para os projetos novos em todos os setores aqui
contemplados, isenção total do IR, por 10 anos, a contar do exercfcio subseqüente à primeirâ reãlização de
lucro, qualquer que seja a quantidade- produzida do
bem objeto do projeto.
- _-~- _b) -Nas a.m.-pliações que envolvem um aumento do
emp~eendimento em no mínimo 50% do tamanho original, tsenção total da margem ampliada, independen- _temente dos _ben~ffcTOs_ porventura desfrutados pelo
projeto oiigi~al.
c) Para os empreendimentos existentes ou aqueles
que completarem o período de is.enção, redução de
50% do IR a pagar.
-Parágrafo único. As empress isentas do IR são
obrigadas a c_omprovação, em cada exercício a desti-

-------~

"Art. 18.

b~nefitiária,_dos
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naçãO de pelo menos 1O% do ben~{ício para- a --ãreã.de pesquisa aplicada.
Art. 23. ---As empresas que tenham empreendi~
mentos em setores enquadrados nesta Legislação em
operação nas áreas de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazónia
- SUDAM, poderão depositar no Banco do Nordeste
do Brasil S/A e no Banco da Amazónia S/A, respectivamente, para reinvestimento; -quãrenta põt cento do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos empreev.dimentos, calculados sobre o lucro da exploração,
acrescido de cinqüenta por cento de recur.os próprios,
ficando, porém, a liberação desses recursos condicionada à aprovação, pelas Agências do Desenvolvimento
Regional, dos respectivos projetas técnico-económicos
de modernização ou complementação de equipamento.
§ 1"' Os recursos de que trata este artigo, enquanto não aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo
Banco Operador, com base na variação do TRD ou
índice que a substitua.
§ 29 Poderá ser deduzida a quantia correspondente a dois por cento do valor de cada parcela de
recursos liberada, a ser dividida, em_partes iguais, entre
a Agência de Desenvolvimento Regional e o Banco
Operador. a título de custo de administração do projeto.
§ 3' Na hipótese de o projeto não ser aprovado,
caberá ao Banco Operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União
Federal o valor depositado como incentivo.
Art. 24. Pela administração dos recursos dos
FUndos de Investimentos, caberão as seguintes remunerações:
I - dois por cento ao ano ao Banco Operador,
devidos mensalmente, calculados sobre o valor do património líquido do respectivo Fundo, a título de serViço de administração das carteiras;
II - um por cento ao Banco Operador, calculados, sobre o _valor de cada liberação de recursos pelo
respectivo Fundo, para custeio de atividades de pesquisa e promoção;
III -quatro por cento à Superintendência de Desenvolvimento Regional, calculados sobre___o valor de
cada liberação de recursos pelo respectivo Fundo, para
custeio das atividades de pesquisa e promoção relacionadas com as regiões beneficiadas com_ os incentivos
e de análise, acompanhamento e fiscalização dos projetas.
__
_ __
Parágrafo único. As Superintendências Regionais ficam obrigadas a contratar auditorias externas
de reconhecida competência para realizarem auditagens anuais, sobre pelo menos 10% dos projetas incentivados.
Art. 25. As empr~sas beneficiárlàs-. dOS recursos
dos Fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a remeter aos Bancos Operadores dos respectivos Fundos cópias das demonstrações financeiraS. Art. 26. A faculdade referida no art. 4' será extinta no prazo de 15 (quinze) anos, a contar do exercício
financeiro de 1991, ano-base de 1990, inclusive.
Art. 27.----0s estatutos da companhia poderão excluir o direito de preferência nas subscrições das debên-o_
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- tores conversíveis em açõescorrespOndentes a emissões
a serem adquiridas, exclusivamente, com recursos dos
Fundos.
Parágrafo único.- Continuam vigorantes as exceções à disciplina da legislação sobre Sociedade por
Ações, previstas nos_~rtigos 29 1 4o Decreto-Lei n"1.419,
de 11-9-75 e 299 e da Lei n' 6.404, de 15-12-76, relativamente às ações subscritas com recursos de incentivos
ftscais ou de qualquer forma deles decorrentes.
Art. 28. Aplicam-se ao Fundo de Recuperação
Económica do Estado do Espírito Santo - FUNRES
e ao Grupo Executivo para Recuperação Económica
do Estado do Espírito Santó -"GERES;· no que coube- - rem; as -disposiÇões_ desta Lei.
Art. 29. O Poder Executivo .regulamentará a
presente lei no prazo de sessenta dias contados de sua
publicação.
- -Art. 30. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 31. Revogam-se ~s dispo~ções em contrário.
Justificação
A emenda, que se vincula a outras com a mesma e integrada finalidade, tem por escopo contribuir para que a exigência
do art. 26 da Lei n' 8.167, de 16-1-91, seja decorrência já
do acompanhamento prático e real, mesmo no cOtidiano, do
que representou para o sistema de incentivos ·regionais a aplicação desse novo conjunto de normas, visando aprimorá-lo.
Essa análise conclui ser adequado manter a estrutura, o que
é ac_olhido nesta emenda e nas outras vinc;uladas da Lei n"'
8.167/91.
D_eve-se aclat!lf, desde logo, que esta emenda, em conjunto com as outras já referidas apresenta e resulta em alterações
signficiativas em relação ao originário e em análiSe, Projeto
de Lei do Senado n9 58, de 1991, tanto no que se refere
à manutenção da mesma sistemática de opções sobre o Imposto de Renda, como também, quanto à destinação dos meios
resultantes, porque através do ac_ompanhamento, do funcionamento simultâneo da legislação dos IncentiVos Regionais e
dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO) (artigo 159,
I, c, da CF), parece claro que os dois sistemas atingem, por
suas próprias peculiaridades, universos distintos dos segmentos produtivos que visam beneficiar, não se configurando,
pelo menos por enquanto, necessidade de alterar esses objeti..:
vos, desde que cada sistema atende as diversas espécies de
empreendimentos, preponderando a satisfação dos menores
(micro/pequenos) nos Sistemas Constitucionais (FNO/FNE).
Por outro lado, além da natural imprescindibilidade de
JIDlri.te_r_(no estímulo ao desenvolvimento regional), fontes para atender os outros_ empreendimentos de porte maior, especialmente os médios, vale considerar que o adequado e básico requisito, no Sistema de Incentivos do Imposto de Renda,
de estarem os empreendmentos obrigatoriamente organizados
como sociedades anónimas, para receber os recursos de colaboração financeira sob a forma de debêntures, conversíveis
ou não em ações, praticamente excluir qualquer esforço de
tomar esse específico Sistema de Incentivos aplicável ao gênero das micras e peq_uetiãs empresas. Ainda mais, porque difícil
é o. acesso dessas empresas ao mercado óe capitais. A manutenção e expansão, por sua vez, da faixa crescente e promissora
que aS ações e debêntures incentivadas, conforme a sistemática
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vigorante, vem reprt.sentando n-o-mercado de capitais brasi- livres de colocação--desses Títulos_ em B_olsa, ~m d~trimento
leiro (notadamente após a Lei n9 8.167/91, com suas salutares do Sistema e eni inconstitucional discriminação àqueles sem
inovações) mais reforça ser aconselhável conservar, aperfei~ acesso áfotmação dos "projetas próprios". Unifica-se a forma
çoar e melhor controlar a disciplina ea mecânica- das deduções de aplicação: Debêntures, _conversíveis ou não e~ ações;
do imposto de renda, evitando definiçõeS Orçainéhtárias, a d) Aperfeiçoa-se() processo de conYersão dos·crs ~m Títulos
cada ano peretidas, colocando em clara ameaça de esvazia- das CarteiraS dos Fundos, reforçando a indispensável particios ao desenvolvimento regional, se as correspondentes normas pação das Agências de Desenvolvímento; e) Se faz competente
da Lei Maior fiCarem subordinadas, em sua implementação, para dirimiir os problenias ambientais a secretaria respectiva
a renovação de fontes, em cada exercício, apenas afravés de
do Estado como observadora lo~ e mais consentânea com
dotações orçamentárias.
·a- sua realidade; f) Se integra a esta legislação básiCa oS beneE de de ressaltar, entretanto, que mesmo se consubstan- fíciOs da isenção e redução do imposto de renda que vinham
ciando os objetivoS antes coloçados, _não se poderia deíxar sendo concedidos em leis esparsas, constituindo-se numa verde acolher a idéia-lúcida, oportuna e inteligente do Senador dadeira colcha de retalhos. Aqui, também, em função da inte~
Mansueto de Lavor de buscar no Orçamento da União, segun~ gração das nossas economias regionais ·aos processos de modo regras claras, fontes complementares, que possibilitarão, ---dernização, destaca-se obrigatoriamente parcela desse incenpor via de uma dinâmica maior na alavancagem dos agentes tivo -em favor da pesquisa; g) Introduz-se uma modificação
produtivos, a diminuição- do fosso que separa, esSãs Regiões
rtos critérios de retribuição da administração dos Fundos, conpobres, do _outro Brasil desenvolvido em prazo mais curto. templando as Superintendências RegionaiS com um melhor
Tal fim se colima atingir com o estipulado em normas especí- percentual, mas obrigando-as a recorrerem a Auditores Indeficas do projeto, que incórpóra o·s critérioS preconizados pelo
pendnetes de reconhecida competência para auditafem pelo
referido e Ilustre Senador, mas em caráter complementar, menos 10% dos projetes, anualmente, como forma de se soassecuratório do equilíbrio e fiador_ de cada vez mais segura brepor as fisCalizações ilegítimas; h) Os inafastáveis investi~
e consistente orçamentação das aplicações dos Fundos (sendo mentos em pesquisas e ein ínfra-estrut~ra ecõnôrtlicã e social.
. requiSitos _coridicionantes da .Própria viabiiidade dos Planos
já notórios os progressos nesse ~entido)._ _.. _ _ _ _ ____ _
de :Desenvolvímerito ·Regionais,· mêrecein, · nà mesma liriha
A regularidade do fluxo dos meios oriUridç_ª'_~a!? opções
para os Fundos se busca, também, no Projeto, operaciona- -de releVo emprestada no ·projeto-do Senãdor Mansueto de
Lavor, tratamento prioritário, <i.tribui:ãdo-se, em prazo assegulizar, inovadoramente, Viã recolhimento especffico e direto
das deduções pelos optantes, issO sem prejuízo ·de _garantir rado, para tais investimentos (através dos Estados e M.uncípios
das respectivas áreas), fontes bastantes para tal escôpo, em
os devidos controles pelo Fisco-e a efetiva arrecadação do
--caráter específico e- exclusivo, consistente nos meios proveImposto de Renda.
___ _
.. .
Esta emenda se vincula a outras sobre pontOS de essencia- nientes- dos percentuaiS previstos nos Decretos~ Leis n"?s
1.106170 e L 179/91, e alterações posteriores (PIN e PROTERlidade nas modificações que são apresentadas ao projeto e
RA); i) nos artigos finais se cumpre a funÇão de aclarar possíque, segundo o nosso entendimento, servirão para um aperfeiçoamento do sistema, do mesmo inodo que colocarão essas veis conflitos de interpretação entre os_ objetivos da Lei e
outras mais genériCas também em vigor fora do âmbito das
novas regras em perfeita consonância coril a m·ens.a_gem- de
regiões Norte, Nordeste e Espírito Santo.
modernização do Estado, e por fim, conferem parâmetros
seguros de que, vencido o prazo de validade da parcial renúnSala das Sessões, 4 de agosto de 1992.- Senador Albano
cia fiscal da União, os Fundos estarão capitalizados para sozi- Franco
nhos seguirem na sua tarefa de alocar fontes para os empreenEMENDAN'9
dimentos futuros nas regiões favorecidas.
_
- Dê-Se ao Projeto de Lei a seguinte redação:
Assim, ainda no cOnjunto ao qual se integra esta emenda:
a) acrescenta-se como setores beneficiários, o turismo, à alta
. "Art. 1'?. _fica mantida, até o eXercício de 2005,
tecnologia, a modernização- e o reaproveitamen_to das áieãs
a faculdade da pessoa ju-rldicã_o_p"tar peta aplicação de
degradadas, cuja obviedade contemporâriea prescfnde de maiparcelas do imposto de renda devido:
roes argumentos; b) Mantém-se a operacionalidade, com aperI - no Fundo de Investimentos do Nordeste feiçOamento da Lei n~" 8.167/91; c) Tem-se a ·cereza de que,
FINOR oU ·no F:undo de InvestiMentos da Amazónia na forma como está estat1,1ído em preceito próprio, fecha-se
-FINAM (Decreto-Lei n' 1.376, de 12 de dezembro
a grande válvula de mácula de que se ressente o sistema de 1974, art. 11, I, alínea a), bem assim no Fundo
o conhecido e famigerado artigo- 18, da Lei anterior e o W
de Recuperação Econômica do Espírito Santo- FUNda atual, - através da qual desvios inaceitáveis ocorieram
RES (Decreto-Lei n' 1.376, de 12 de dezembro de
e ocorrem e se formaram, salvo exceções honrosas, os contra1974, art. 11, V); e
tos de gaveta que engordavam e engordam os ilegítimOs inteII- em depósito para rehtvestiménto, de que tratam
resses de alguns corretores e aplicadores, que tanto tem prejuos arts. 23 da Leí n' 5.508, de 11 de outubro de 1968,
dicado o conceito do Sistema de Incen,tivos, o que se impede
e 29 do Decreto-Lei n' 756,. de 11 de agosto de 1969,
com a medida. Pela norma proposta, o aplicador detém a
e alterações posteriores.
faculdade de dírecionar 50% (não mais 70%) de seus depósitos
§ l\' Os recursos-de qUe trata este a:ttigo serão,
ao Fundo que preferir, dos títulos resultantes dos chamados
na forma prevista em planos regionais de desenvol"projetes próprios", contribuirão para as carteiras dos mesvimento, destinados ao financiam€:nto de projetas primos fundos, dando-lhes con_sistência e aquela garantia, já refevados nos setores industrial, de agropecuária e nos serrida antes, de que, a médio prazo, os Fundos Regionais serão
viços básicos, nestes incluídos o transporte, -as Comuniauto-sustentáveis. Elimina-se, comisso;--o privilégio descabido
cações, a energia, o turismo e o emprego de alta tecnode pessoas jurídicas privadas se tornarem-proprietárias de
logiia, segundo critérios a se-rem defiriidos pelas Supeações integralizadas com deduções do Imposto de Renda,
rintendências Regionais:·- -·
-
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Independentemente de outros _sctorcs que

os planos regionais venham a contemplar, terão tratamento prioritário o_s projetos que envolvam o reaproveitamento de áreas degradadas ou devastadas, o manejo e a reposição florestais, a modernização efetiva
de empreendimentos já inSt~ados torna_ndo-os competitiVos com o restO do mundo, referendados_ por audttorias da Agência de Desenvolvimento, a dinamização
das atividades tradiciOnais ecologicamente sustentáveis
e o emprego de tecnologia de ponta.
Art. 2~ Ficam mahtidos, até o exercício financeiro de 2005, correspondente ao período-base de 1999,
os prazos e percentuais para destinação dos recursos
de que tratam o art. 511 do Decreto-Lei n<? 1.106~ de
16 de junho de 1970, e o ar!. 6' do Decreto-Lei n'
1.179, de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores,
para aplicação em programas e projetas constantes dos
planos regionais- de desenvolvimento _da Amazônia e
do Nordeste.
Parágrafo único. Os meios de que trata este artigo serão destinados a financiar ãs Estados_eMunicípios
das respectivas áreas, eni pesquiSas para a -aplicação
em projetas de sustentada exploração de recursos naturais e-no atendimento da infra~estrutilra complementar
ihdutora de geração de renda e emprego, a fundo perdido, mas com contrapartidas definidas pelos Conselhos
Deliberativos, considerado o grau de prioridade dos
investirrlento& conStantes dos Planos RegiOnais.
Art. 39 Enquanto_ não promulgadas as leis atinentes aos planos regionais, de que tratam os artigos
anteriores, os recursos serão aplicados em programas
e projetes_ considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolviiriento Regional.
Art. 4• A pessoa jurídica que optar pela dedução
prevista no art. 19 recolherá nas agências bancárias arrecadadoras de tributos federais, mediante DARF autónomo e específico, o Valor correspondente a cada parcela ou ao total do desconto.
§ 19 Sem prejuíZO dos controles pertinentes pelos Órgãos Competentés do Tesouro-Nacional estabelecidos em regulamento, os valores de que trata o caput
deste artigo serão diretainente recolhidos a crédito do
Fundo correspondente e a ordem da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional.
·
§ 2" As outras Instituições arrecadadoras procederão à transferência dos recursos ao Banco Operador
correspondente, no prazo_ de 3 _(três) dias de seu recolhimento, sob as penas da lei.
§ 3' Osvalores das deduç<!es do Imposto de Renda, expressos na respectiva declaração, serão recolhidos pelo contribuinte devidamente corrigidos pelo mesmo índice de atualização aplicado ao valor do Imposto
de Renda, de acordo com a sistemática estabelecida
para o_ recolhimento desse tributo.
§ 4 9 O I:ecolhimento das parcelas correspondentes ao incentivo fiscal ficará Condicionado ao pagamento da parcela do Imposto de Renda.
Art. 59 --AS: importâncias decorrentes das opções
por incentivo-fiscal, de que trata· o art. 19 , inciso I,
e outros recursos dos Fundos de Investimentos, enquanto não aplicados, serão atualiz~dos monetaria-
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mente pelos Bancos. Operadores ref~ri_4os no Decreto-Lei n' 1.376, de 12 de dezembro de 1974, segundo
a variação da TRD (Taxa Referencial Diária) ou fndice
que a substitua.
Parágrafo único. -o resultado da variação monetária constitui retutsoS dos aludidos Fundos.
Art. 6" Os Fundos de Investimentos aplicarão
os seus recursos sob a forma de subscrição de debêntures, conversíveis ou __ não em ações, de emissão das
empresas beneficiárias, observando-se que a conversão
somente ocorrerã:
-I- após o projeto ter iniciado a sua fase da operação atestada pela Superintendência de Desenvolvimento Regional respectiva;
I I - em ações preferenciais seril direito a voto,
Observada a legislação das sociedades por ações, no
que couber.
-- § 1" O rriõntante a ser aplicado em debêntures
não conversíveis não poderá ser superior a trinta por
- -- centó- do orÇamento anual de cada Fundo, nem superior
a ttinta pon::ehto de cada aplicação nos casos de projetqs de implantação e cinquenta por cento ·nos casos
de ampliação, diversificaçãO e modernização.
§ 2'? Os Bancos Operadores poderão efetuar distribuição secundária das debêntures de que trata o parágrafo anterior, observadas as normas em vigor sobre
a matéria.
§ 39 A co_nversão das debêntures em ações deverá se_ efe:!tivar integialmente no prazo de um ano, a
contar do início de operação do projeto.
~--§ 49 As debêntures a serem subscritas com os
recursos dos Fundos deverão ter garantia flutuante.
§ 59 A emíssão de debêntures se fará por escriw
tura particular.
§ 6' Não se aplicadas debêntures de que trata
esta lei o disposto nos arts. 57, § 1', 60 e 66 a 70
da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Leis das
Sociedades por Ações).
§ 79 A inscrição da escritura de emissão de debêntures no Registro de Imóveis (art. 62, II e§§, da
Lei n' 6.404, de 15-12-76), será de iniciativa da Agência
de Desenvolvimento respectiva.
§ 8" As debêntures renderão juros de quatro por
cento ao- ano, pagáveis de doze em doze meses, calculados sobre o _valor do principal atualizado monetariamente segundo a variação do mesmo fator uitilizado
para atualização dos ati vos- permanentes e do património líquido, e capitalizáveiS SOmente durante o ·p-eríodo de carência, que terá como termo final o início
de operação do projetó atestado pela Superintendência
de Desenvolvimento Regional respectiva.
Art. 7" Qs Fundos de Investimentos ficam -autorizados a subscrever as sobras de valores mobiliários
emitidos por companhias abertas, vinculadas a projetas
aprovado, obedecidas as normas da legislação em vigor
sobre a matéria e respeitado o limite de desembolso
de recursos pelos Fundos.
Art. 89 Para efeito de avaliação; -os títulos integrantes da Carteira dos Fundos de Investimentos serão
computados:
I - pela cotação média do último dia em que foram negociados, na hipótese de ações cotadas em Bolsa;
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II- pelo valor patrimoriial, com base no balanço

da empresa no último exercício, Corrigido segundo a
variação do FAP, até a dala. da avaliação, na hipótese
de ações não cotadas em Bolsa;
.
III- pelo valor atualizado, acrescido dos juros
decorridos, na hipótese de debêntures.
__
Parágrafo único. _Deverão ser constituídas provisões adequadas, a fim de ajustar o valor de avaliação
constante das carteiras dos fundos ao valor provável
de realização desseS investimentos, com base em pare:cer técnico elaborado pelos Bancos Operadores, e ouvida a Superintendência de Desenvolvimento Regional
respectiva.

Art. 9~ Os CertifiÇaQos de Investimentos poderão ser convertidos, mediante leilões especiais realiza~
dos nas bolsas de valores, em títulos pertencentes às
Carteiras dos Fundos, de acordo com suas respectivas
cotaçõ_es_.
_ _
.
.
§ 19 As Agências de Desenvolvimento Regional
e os _Bancos_ Operadores, em conjunto, observada a
legislação aplicável, estabelecerão as condições e os
sistemas de:
I - conversão de que trata este artigo; e
I I - negociação dos certificados de investimentos
em bolsas de valores.
. . _-~ ~
§ 29 Os referidos leilões especiais em Bolsa de
Valores, para efeito da Conve_ts_ão de que trata este
artigo, somente poderão se realizar após eStar o projeto
implantado, considerando-se ocorrida a implantação
se preenchida, pelo menos, uma das seguintes condições:
_
a) terem sido realizadas 75% das inversões fixas
aprovadas;
b) ter sido alcançado o nível de 50% da produção
projetada.
.
-·
§ 3~' Os __ Bancos Operadores poderão estipular
pagamento em moeda corrente de parcela do preço
dos títulos ofertados nos leilões especiais.
§ 49 Os Certificados de Investimentos referidos
neste artigo poderão ser escriturais, maillidos em conta
de depósito junto aos Bancos Operadores.
§ 5" Ficam ise:htaS Po ímposto de renda e proventos_~de qualquer natureza todas as receitas, valorizações,
variações monetárias, ágios egal:thos decorrentes, a
qualquer título, dos Certificados de Investimentos e
dos_Títulos integrantes das Carteiras dos Fundos em
que forem convertidos.
Art. 10. As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores poderão assegurar às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que
isolada ou conjuntamente~ detenham, pelo menos, cin~
qüenta por cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse
projeto, de recursos equivalentes a cinqüenta por cento
(50%) do valor das opções de que trata o art. 1•, inciso
I, desde que as opções das empresas interessadas se
façam integralmente em favor do mesnió Fundo que
financiara O Projeto.§ 1" Na hipótese de que trata este artigo serão
obedecidos os limiteS de in-centivos ]iscais· ·constantes
do esquema financeiro aprOVado para o projeto, ajustado ao Orçãm~nto Anual dos Fundos.
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§ 29 Nos casos de p~rticipação conjunta, será
obedecido o limite mínimo de dez por cento _do capital
votante para cada pessoa jurldica ou grupo de empresas
coligã.das, a ser integralizado ~om recursos próprios.
§ 3" Relativamente aos projetas privados, não
governamentais, voltados para a construção e exploração de vias· de comunicação e transporte e empreen"
dimentos energéticos, considerados prioritários para
o desenvolviment_o regional, o limite riiínimo de que
trata o § 2"' deste artigo será de cinco por cento.
§ 49 Consideram-se empresas coligadas, para
fins do disposto neste artigo, aqueles cuja maioria do
capital votante seja controlada, direta ou indiretamen~
te, pela mesma pessoa física ori jiliídica, compreendida,
também, esta última, como integrante do grupo.
§ 59 Os investidores que se enquadream na hipótese deste artigo deverão comprovar essa situação antecipadamente à aprovação do projeto.·
§ 69 A aplicação dos recursos dos F~ndos relativos às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se enquadrarem na hipótese deste artigo será
exclusivamente realizada na forma do art. 6» desta lei.
Art. 11. ConstitUem, também, recursos do Finar. do Finam e do Funres:
I - do_tações orçamentárias;
_
I I - contribuições que lhes forem atribuídas;
III- amortizações, juros, lucros, dividendos,
quotas de risco e quaisquer outras receitas derivadas
da aplicação dos recursos previstos.
Art. 12. Pelo prazo de quinze anos, a União destinará, mediante previsão__orçamentária, recursos que
serão anualmente repassados ao Finar e ao Finam e
. ao Funres para: aplicação segundo os critêriOs previsto-s
nesta lei.
§ 1' Para efeito do disposto no caput deste artigo, o montante a ser repassado, em cada exercício,
não será inferior à diferença, se houver, entre a efetiva
arrecadação dos meios de que trata o art. 1" desta lei,
em relação a cada Fundo, e a correspondente média
anual dos incentivos fiscais decorrentes, por força do
Decreto-Li n• 1.376, de 12 de dezembro de 1974, das
opções das pessoas jurídicas constantes das declarações
do Imposto de Renda do período de 1985 a 1989, aplicando sobre__ os mesmos a taxa de variaçã_Q d_o PIB
anual, sempre que for positiva.

. § 2• No cálculo da média referida no pa~ágrafo
anterior, computar-se-ão os valores compulsoriamente
destinados, no período, ao Programa de Integração
nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de
Terras e de Estímulo à Agro-Indústria do Norte- e Nordeste - Proterra, criados, respectivamente, pelo Decreto-Lei n• 1.106, de 16 de junho de 1970, e pelo
Decreto-Lei n• 1.179, de 6 de julho de 1971.
§ 39 Os valores de que trataM o caput deste artigo e os parágrafos antriores ·sera:o corrigidos monetaria~
mente, consoante os seguintes critériOs:
·
I - aplicação do índice Ge"rai de Pr-eços - Disponibilidade Interna (IGP'DI), da Fundação Getúlio Vargas ou, a falta deste, do Indice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC); do Instituto Brasileiro de Geo~.
~afia e Estatística (IBGE).
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II- correção, a partir de se_u valor em preços do_
mês em que tiVer sido _apresentada a respectiva declaração, do montante das opções feitas conforme ao Decreto-Lei n' 1.376/74, em cada um dos exerckios de 1985
a 1989.
III - cálculo da atualização monetária até o mêsbase ou de referência dos exercícios fiscais, sem prejuízo -da correção correspondente ao períOdo compreendido entre o mencionado mês-base ou de referência e o mês- em que se der a transferência- dos recursos do Finar, ao Finam e o Funres.
§ 4"' Os recursOs de que trata este artigo _serão
destinados, respectivamente, aos fins previstos no pará-grafo do art. 19 e no parágr~fO __úniCO c~s>_ art._ 29 desta
lei.
·
Art. 13. Aos Conselhos Deliberativos ó.as Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá:
I - no íriício de cada exercício, definir as diretrizes
e prioridades para orientar a programação -orçamentária anual e aprovar o Orçarriento- AiiUal dos Fundos;
II- aprovar os projetas merecedores das aplicações de recurso, observados os parâmetros e objetivos
constantes dos Planos Regionais de DeseirVolvi_mento.
§ 1"' Antes de ser submetido ao ConselhO Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento Regional.• o proJeto_ deverá receber parecer conclusivo
das Secretarias Executivas das respectivas Superinten:..
ciências, no prazo de cento de oitente dias, a partir
_
de sua apresentação.
§ 2"' O acompanhamento e a fiscalização dos projetas benefiéi_ários serão- iealiz:ados pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, as quais re_correrão ao concu.rso_dos bancos operadores_ e de auditorias independentes, quando necessário.
Art. 14. Os recursos dos fundos de que trata esta
lei destinar-s_e~ão, preferencialmente, nos projetas a
serem aprovados, à cobertura de investiirieTifoS fixos,sendo:
I - nos casos de projetes industriais, para obras
civis,- níáqtii:óas~ ·aparetnos -e- equipãrifentos-;--e -não ·m.-ais
que 20% dos investim"_ntos para capital de trabalho.
II- nos demais projetas, as Superintendências de
Desenvolvimento Regional estabelecerão, previamente, as inversões a serem admitidas para efeito de vinculação.
§ 19 A aplicação de recursos do Finor e do Finam
em projetes agropecuários sOmente -se fãfá em régit'Ses
de reconhecida vocação agropastoril, respeitadas as diretrizes governamentais de preservação am_biental e,
em situação de conflito socíal, ouvido_ o Inc_ra_,__
§ 2" Os- empTeêndiriieiltos que por sua n-atureza
envolvam aspectos ambiehtais apresentarão ·na forma
da legislação aplicável, projeto específico da área ecológica que deverá ter aprovação da respectiva Secretaria
Estadual de Meio Ambiente.
Art. 15. A aplicação nos recursos dos fundos será realizada em estrita consonância coin os objetivos
do projeto e em confornlidade com todas as cláusulas
condiciOnarites a quando da sua aproVàção pé lo Conselho Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento Regional.
§ 19 O descumprimento do disposto no caput
deste artigo resultará:

0
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I -no cancelamento, pelo Conselho Deliberativo
da respectiva Superiiltendência, dos incentivos aprovados;
n- no recolhimento, pela empresa beneficiária,
ao banco operador, das quantias recebidas, corrigidas
monetariamente, segUilâo a variação da_ UFIR, a partir
·cta data de seu recebimento, acrescidas de multa de
vinte por cento e de juros de um por cento ao mês,
deduzidas, no caso de aplicação de recursos sob a forma
de debêntures, as parcelas fá affiortiiãdas.
§ 29 Após o recol_himento dqs_!"ecursos, a empresa beneficiária emisso_!a fica aut~rizada. a proceder a
redução do capital social, proporcionalmente às ações
subscritas pelo Fundo, com o conseqüente cancelamen- to dos respectivos títUlos.
Art. 16. A apuração dos desvios das aplicações
dos recursos dos fundos será feítii mediante procedimento administrativo, instaurado sob pena de responsabilidade, pelas Superintendências de Desenvolvimento Regional, com a participação de representante
do banco operador, admitida ao infrator amPla defesa.
Art. 17. A falta de recolhimento, pela empresa
·beneficiária, dos valores apurados em processo, no prazo de trinta dias contados da data do recebimento da
comunicação do cancelamento, importará na execução
judicial a ser promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional.
Art. 18. As importâncias recebidas, na forma do
art. 15 reverterãO em favor do fundo correspondente,
cabendo ao banco operador respectivo, caso os títulos
já tenham sido negociados, promover a emissão de
novas quotas.
Art. 19. Para efeito do disposto no art. 1.5 equipara-se à aplicação de recursos em desacordo com o
projeto aprovado;
r- a ParalizaÇão ou suspell:São das obras ou serviços de implantação do empreendimento-, sem prévia
autorização da autoridade competente; e
_
II - o descumprimento dos cronogramaS e5ú\he.:
lecidos no ato de apuração do projeto; sãlvo motivo
de força maior devidamente c.omunicado à entidade
ou se decorrer de insuficiência de fundos liberados pela
Sudam.
Art. 20. Considerar-se-ão solidariamente responsáveis pela aplicação dos recursos dos fundos liberados
pelos bancos operadores e recebidos a partir da data
da publicação desta lei a empresa titular do projeto
e seus acionistas controladores.
Art. 21. Pelo mesmo período de vigência dos
benefícios previstos nesta lei, ficam mantidOs ou revigorados:
a) Para os-projetes novos-e-m-todos os setores aqui
contemplados, isenção total do IR, por 10 anos, a contar do exercício subseqüente à prirneíra :realízação de
lucro, qualquer que seja a quantidade produzida do
·bem objeto do projeto.
b) Nas ampliãçôes que envolvam um aumento do
empreendimento-em nõ mínimo 50% do tamanho Original, isenção total da margem ampliada, independentemente dos benefícios porventura desffuútdos pelo
projeto original.
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c) Para os empreendimentos existentes· ou aqueles
que ·completarem o período de isenção. redução de
50% do IR a pagar.
Parágrafo único. As empresas insen:tas do IR são
obrigadas a comprovaçãO, em cada exercício a destinação de pelo menos 10% do beneficio --pãi'ã. a área
de pesquisa aplicada.
_
Art. 22~- As empresas que tenham empreendimentos em setores enquadrados nesta Legislação em
operação nas áreas de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da
Superintendência de Desenvolvimento _da Amazônia
- SUDAM, poderão depositar no Banco do Nordestedo Brasil S/Ae no Banco da Amazónia S/A, respectivamente, para reinvestimento, quarenta por c-ento do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos emR
preendimentos, calculados sobre ao lucro da exploR
ração, acrescido de cinqüeilta por cento de recursos
próprios, Iican:ao-;- po-rém, a liberação desseS recursos
condicionada à aprovação, pelas Agências do DesenR
volvimento Regional, dos respectivos projetas técnicoR
ecm:tômicos de modernização ou complementação de
eqmpamento.
--- -,
§ 19 • Os recursos de que trata este artigo, enquanR
to não aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo
banco operador, com base na variação do TRD ou
índice que a substitua.
- -§ 2~ Poderá ser deduzida a quantia correspondente a dois por cento do valor de cada parcela de
recursos liberada, a ser dividida, em partes iguais, entre
a Agência de Desenvolvimento Regiorial ·e O Banco
Operador, a título de custo de admiriistrã:çã9 do pro~m.

·.

.

.

Na hipótese de o projeto não Ser apioVãdo,
caberá ao Banco Operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União
Federal o valor depositado corno incentivo. _
Art. 23 .. Pela aclministração dos recursos dos
Fundos de Investimentos, caberão as segu~rttes remunerações:
I - dois por cento ao ano_ ao Banco Operador,
devidos mensalmente, calculados sobre o valor do patrimônib líquido do respectivo Fundo, a título de serviço de administração das carteiras';
I I - um· por cento ao Banco Operador, ·calculados, sobre o valor de cada liber;ação de recursos pelo
respectivo Fundo, para custeio de atividades de_ pesquisa e promoção;
III- quatro por cento à Superintendência de DeR
senvolvimento Regional, calculados sobre o valor de
cada liberação de recursos pelo respectivo Fundo, para
custeio das atividades de pesquisa e promoção relacionadas com_ as regiões beneficiadas com os incentivos
e de análise, acompanhamento e fiScalização dos projetas.
Parágrafo único. As Superintendências Regionais ficam obrigadas a contratar auditorias externas
de reconhecida competência para realizarem auditagens anuais, sobre pelo menos 10% dos projetas incen~.
__ _ ___ ~
tivados.
Art. 24. As empresas beneficiárias dos recursos
dos Fundos ficam obrigadas, em cada exercício, a reme§ 3"'
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ter aos Bancos Operadores dos respectivos Fundos cópias das demonstrações financeiras.
Art. 25~ A faculdade referida no art_. 1<:> será extinta no prazo<:!~ 15 (quinze) ano-s, a contar do exercício
fina:ilceiro de 1991, ariORbase de 1990, inclusive. _
. Art.- 26. Os estatutos da companhia poderão ex~lmr O di_rei!O de preferênCia TI-aS subscrições das debêntures conversíveis em ações correspondentes a emissões
a serem adquiridas, exclusivamente, com recursos dos
Fundos.
Parágrafo único._ Continuam vigorantes as exceções à disciplina da legislação sobre Sociedade por
Ações, previstas nos arts. 29 , do Decreto-Lei n<:>1.419,
de 1119175 e 299 da Lei n' 6.404, de 15112176, relativamente às ações subscritas com recursos de incentivos
fiscais ou de qualquer forma deles decorrentes.
Art. 27. Aplicam-se ao Fundo de Recuperação
Económica do Estado do Espírito Santo - FUNRES
e ao Grupo Executivo_ para Recuperação Económica
do Estado do Espírito Santo- GERES, no que couberem, as disposições desta Lei.
Art. 28. O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo de sessenta diaS contados de
Suá publicaÇão.
Art. 29. Estâ Lei entra em vígór na data de sua
publicação.
Justificação
O suhstitutivo que ora se apresenta tem por escopo contribuir para que a exigência contida no art. 26 da Lei n<:> 8.167,
_de 16-1-1991, seja decorrência já do acompanhamento prático
e _real, mesmo no cotidiano, do que representou pari o sistema
de incentivos regionais- a 3.plfciição desse _novo conjunto de
normas, de forma que se possa, cada vez mais, aprimofáMlo.
Essa análise levou a concluir ser a~:lequado manter a estrutura,
o _que é acolhido no Substitutivo, da Lei -ri<:> 8.167/91, que
é, para efeito de _consolidação, reproduzida nas partes mantidas, com as alterações representativas (e são expressivas) de
autêntiCa revisão aprimoradora da recente sistemática que
já vem apreseirffindo Claros resultados positiVos.
_ -~ODeve-se coloçar, desde logo, que este tr~balho apresenta,
no seu todo~ alterações significativas em relaÇão ao origináriOe em análise, Proje_to-de Lei do_Senado n"' 58, de 1991, tanto
no que se refere' em primeiro lug3r a) à manutenção da mesma
siste"inática de opções sobre o Imposto de Renda, como também, b) quanto à destinação dos mejos resultantes, porque
através do acompanhamento, até os dias presentes, do funcionam_ento simuJtâneçt da legislação dos Incentivos Regionais
e dos Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO) (art. 159,
I, c, da CF), pare-ce· claro que os dois sistemas atingem, por
suas próprias peculiaridades, universos distintos dos segmentos produtivos que Visam beneficiar; ·nãO~ Se configurando,
pelo menos por enquanto, necessidade de alterar esses objetivos, desde que cada sistema atenda àS: diy,ersas espécies de
empreendimentos, preponderando a satisfação dos menores
(micro/pequenos) nos Sistemas Constitucionais (FNO/FNE).
Isto significa dizer que os FUndos Constitucionais, pelas
-su~~- f}.~xibilidades, pelas suas menores exigências quanto à
estrutura jurídica do benefiCiáriO-e-pelos favorecimentos maiores que são conseqüência da redução regressiva da correção
monetária em favor dos pequenos empreendimentos, cumpre
_melhor a sua função sodal de atendimento dos setores menos
capitalizados das regiõesMproblemas.
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Por outro lado, além da natural imprescindibilidade de

manter (no estímulo ao desenvolvimento regional) fonj~S p~ta
atender os outros empreendimentos de porte maior, especialmente os médios ( sqbretudo quando, no processo de modemi~
zação do Estado, a iniciiltivã privada é convocada para novos
desempenhos), vale consider_ar que o adequado e básico requisito no Sistema de IncentiVos do Imposto de Renda, de estarem os empreendimentos obrigatoriamente organizados como
sociedades anónimas, para receber os recursos de colaboração
financeira sob a formª- de debêntures, conversíveis ou nã,o
em ações, praticamente exclui qualquer esforço de tornar esse
específico Sist.ema de Incentivos aplicáVel ao gênero das micro
e pequenas empresas. Ainda mais, porque difícil é o acesso
dessas empresas ao mercado de capitais. A manutenção e
expansão~ por sua vez, da faixa crescente e promissora que
as ações e debêntures incentivadas, conforme a sistemática
vigorante, vem representando no mercado de capitais brasileiro (notadamente após a Lei n~ 8.167/91, com suas_s;alutares
inovações) mais reforça ser aconselhável conservar, aperfeiçoar e melhor controlar a disciplina e a mecânica dàs dedUções
do Imposto de Renda, bem mais compatível "(ãlém de testada
e em gradativos aprimoramento e expurgo de distorções, o
que é inegável} com as linhas programáticas da Carta de 1988,
maior compatibilidade essa que se revela não só no aspecto
operacional/tributário (art;. 1S1, I) como também no finalístico/institucional (art. 165, §§ 4', 6' e 7', 170 e 173 da CF).
Reforçam essa manutenção os notórios risCos que esses escopos constitucionais de desenvolvimento regi!='nal ~rreriaín
(como ocorrências passadas, também a nfvel constitucional,
ensinam), com as flutuantes e incertas defmições orçamentárias, a cada ano repetidas, colocando em cl~ra ameaça de
esvaziamento e colapso o sistema de incentivos ao desenvolvimento regional, se as correspondentes normas da Lei Maior
ficarem subordinadas, em sua implementação. a renovação
de fontes, em cada exercício.
Apenas através de dotações orçament4rias.
_~
É de se ressaltar, entretanto, que mesmo_~e C()_nsubstanciando este substitutivo, que se dirige a manter, na fOrmação
báSica das fontes, a opção de dedução do Imposto de Renda
das pessoas jurídicas, não se poderia deixar de acolher a idéia
lúcida, oportuna e inteligente do Senador Mansueto de Lavor
de buscar no Orçamento da União, seg!lndo regras claras,
fontes complementares, que possibilitarão, por via de uma
dinâmica maior na alavancagem dos agentes produtivos, a
diminuição do fosso que separa, essas regiões põbres. do outro
Brasil desenvolvido, em prazo mais curto: isso mediant~ garantias de estabilidade do montante de recursos disponíveis
anualmente pelos Fundos, sem ampliar a renúncia fiscal da
União, pois conserVa níveis_ antes atingidos; rieril expo-t o Sistema a riscos da exclusiva dependência orçamentária: tal fim
se colima atingir com o estipulado no art. 12 do Proj~\Q,
que incorpora os critérios preConizados pelo referido e Ilustre
Senador, mas em caráter complementar, assecuratório do
equilíbrio e fiador de cada vez mais segura e consiste-nte orçamentação das aplicações d_o_s Fundos (sendo notórios os_ progressos nesse sentido), com-patibilizando receita e despesa e
garantindo, dessa forma, a efetiva implantaçãO dos projetas
.
aprovados.
Os inafastáveis investimentos em pesquisas e em infra-estrutura económica e social (destacando-se os en$ejadores de
sustentada exploração de recursos naturais), requisitos condicionantes da própria viabilidade dos Planos de_De_senvo.lYimento Regionais, mereCem, rta mesma linha de relevo empres-

Quarta-ferra 5 6297

tada no projeto do Senador Mansueto de Lavor, tra~amento
prioritário, atribuindo-se, em prazo assegurado, para tais investimentos (através dos estados e municípios das respectivas
áreaS, mais próximas daS aspirações da comunidade). fontes
bastantes para tal escopo, em caráter específico e exclusivo,
consistentes nos meios provenientes dos percentuais previstos
nos Decretos-Leis n~ 1.106/70 .é 1.179/91, e alterações posteriores (PIN e Proterra), como estipulado no art. 2~ e seu
parágrafo úniCO dó projeto.
_A regularidade_ do J'!uxo mais célere possível dos meios
oriundos das opções para os Fundos se busca, no ãrt. 49 do
projeto;-operacionalizar, inovadOramente, via recolhimento
específico e direto das deduções pelos optantes (sem a intermediação do Tesouro que retarda a destinação e desgasta o valor
re-al dos recursos), isso sem prejuízo de garantir os devidos
controles pelo Fisco e a efetiva ai"n%ada_ção do Imposto de
Renda, que continua subordinando a põssibilidade de dedução.
Feitas eStas considerações iniciais sobre as diferenças fu-ndamentais entre os dois projetas, cabe, comentar e justificar
outros pontos de essencialidade nas modificações que .são
apresentadas e que, segundo o nosso entendimento, servirão
para um aperfeiçoamento do sistema, do mesmo modo que
colocarão essas novas regras em perfeita consonância com
a m~nsagc;::m de modernização do Estado que impregna a nossa
s~ciedade no salto para- o próximO século". e por fim, o que
é mais importante, Confere patâmétros seguros -de que, vencido o prazo de validade da parcial renúncia fiscal da União,
os fundos estarão capitalizados para sozinhos seguirem na
sua, tarefa de alocar fontes para os empreendimentos futuros
na-s .regiQes fa_vor~cic:Ias, '? q~e_ ~~ ~onfigUra bem mais viável,
pela combinação dos can-ãis de a) retorno de enipi"ésti:õios
com, os b) mot\emos e eficientes_propiciados pelos mecanismos
das Bolsas (Mercadode Capitais), do que por um só isolado.
~Assim, no art. 19 é realce acrescentar, como setores beneficiários, o turismo, á àlta tec_nologia, a modernização e o
reaproveitamento das áreas degradadas, cuja obviedade contemporânea prescinde de maiores argumentos.
No art. lO tem-se a certeza d~ que, na forma como está
estatufdo, fecha-se a grande válvula de mácula de que seressente o sistema - o conhecido e famigerado art. 18, da lei
anterio-r e o 9" da atual-, através da qual desvios inaceitáveiS
ocorreram e ocorrem e se formaram, salvo exceções honrosas,
os contr~tos os de gaveta que engordavam e engordam os
ilegítimos interesses de alguns corretores e aplicadores, que
tanto têm prejudicado o conceito do Sistema de Jncentivos,
o que se impede com a medida.
Pela norma proposta, o aplicador detém a faculdade de
direciori.ar 50% (não mais 70%) de_ seus depósitos ao Fundo
que pi"eferir, mas ·os resultados, tanto dos rendimentos como
da circulação, dos tftulos resultante$ do_s chamados "projetes
próprios'', contribuirão para as carteiras dos mesmos FUndOs,
dando-lhes consistência e aquela garantia, já referida antes,
de que, a médio prazo, os Fundos Regionais serão auto-sustentáveis. Do ponto de vista do aplicador, em termos éticos
e legais, ele nada perde, seja porque os seus CI estarão v~lori
zados, seja porque o CI valorizado é moeda de compra das
ações dos projetas em que eles participam, quando submetidos
-aós pregões de praxe, se eles quiserem exercer esse direito.
E _mais porque exclUem-se incidências trib1,1tárias onerosas
(na maioria dos casos decorrentes de fatores meramente escriturais), na forma d_o § 59 do art. 9" _do projeto. Elimiria-se,
com isso, o privilégio descabido de pessoas jurldícas privadas
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das emendas. Aos demais proje~oS não foram oferecidas
einendas.
_O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotou-se,
Bolsa~- em detrimentO do Sistema e em inconstitucionã.I diSci"iw
hoje, o prazo previsto no art. 91, § 3", do Regimento Interno,
minãÇãb àqueles sem acesso à formação dos "projetas pró~ sem_que tenha siUo interposto recurso, no sentido de inclusão
prios". Pelo projeto (art. 10) apenas uma única forma de
em Ordem do Dia, das seguintes matérias:
aplicação prevalecerá para todos: A do art. 6' (Debêntures
-- -,Projeto de Lei do Senado n' 30, de 1991, de autoria
_
conversíveis ou não eln ações.)
do Senador Maurício Corrêa, que regula a profissão de OrtoO art. 9", em função da experiência obtida, apert'eiçoã:- pedista e dá outras providências;
:
o processo-de conversão dos CI em títulos das CarteiraS dos . __ -~Projeto de Lei do Senado n9 353, de 1991, de autona
Fundos, reforçando a indispensável partícipãção -das Agências
do Senador Marco Maciel, que suprime a prescrição de ações
de Desenvolvimento nesse processo.
penais, acrescentando parágrafo ao art. 109 do Código Penal
Os arts. 11 e 12 consagram, em aspectos relevantes, mas
.
(Parte Geral, Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984);
complementares, a idéia do ilustre__ ~ena<!_or ~an~ueto de_ L~-Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1992, de autona
vor, como já anterior ãmplameilte referido.
_ ___ _
do~-Senador Mauro Benevides, que altera- a redação dos arts:
O art. 14, no· seu § 2~', fai competente para dirimír os
222 e 223 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
problemas ambientaiS a s-eCretaria respectiVa dO Estaâo cOmo
de Processo Civil) e dá outras providências; e
observadora local e mais consentânea com a sua realidade,
-Projeto de Lei do Senado n' 37, de 19g2, de autoria
ao que as entidades sediadas em Brasrua jáiilãiS pUderam
do Se.nador Nelson Carneiro, que regula o direito da compaatender.
nheira a alimentos e à sucessão.
O art. 21 integra -a esta IêgiSI3çãO -báSiCã os benefíCiOs
As matérias forani aprovadas em apreciação conclusiva
da isenção e redução do Imposto de Renda que vinham sendo
pelas Comissões de Assuntos Sociais e de COnstituição, Justiça
concedidos em leis esparsas, constituindo-se numa verdadeira
e Cidadania. Os projetas vão à Câmara dos Deputados.
colcha de retalhos. Aqui, também, em função da integração
-- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Nada mais
das nossas economias regionais aos~ptocesSoS de modernihavendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trab~l~os,
zação, destaca-se obrigatoriamente parcela desse incentiVo
convocando sessão extraordinária a realizar-se, _hoje, ~s 16h5
em favor da pesquisa. _
_ --~--- ~ ~- ~- mln, com a segUinte
No art. 23 introduz-se uma modiffcação_~nos critérios de
retribuição da administração dos Fundos, contemplando as
Superintendências Regionais com um melhor pêrcentual, mas
ORDEM DO DIA
obrigando-as a recorrerem a Auditores lndepe_nden~_s de reconhecida competência para auditarem pelo menos 10% dos
-lprojetós~ atiualme_n~e, com? forma de s~ so~repor à~ .fiscalizações ilegítimas que permitiam o avanço de- aventure1ros, que
REQUERIMENTO N' 466, DE 1992
degradam os projetas, criando repercussões nega~ivas ss>bre
Votação, em turno único,_9.o Requertmento n9 466, de
todo o Sistema.
1992 de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso,
os-artigOS finais- cumprem a fuilção de 3clarar Pos~íveis
solicitando, nos termos regimen_~~i.s,- a traniitqção conjunta
conflitos de interpretaÇão entre os objetivos desta lei e outras
dO Pi-Ojeto- de Lei do_ Sen~d~ -~"'- ~8,_ de 1992, com o de nQ
mais genéricaS-também em vigor fora do âm!?_ito das regiões
Norte, Nordeste e EsPíritO Santo: --- ---- - õi, de 1992, por tratã.rem _de _matéf!as que versam_ sobre_ o
mesmo assunto.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -_Senador Albano
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --,-Está encer·
rada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A matéria
(Levanta-se a sessão tis 1Sh58min.X _
retornará à Comissão de Assuntos Econômicos- para exame
se tornarem, praticamente por "doação'' espúria do Poder
Público, proprietárias de ações integralizadas com deduções
do Imposto de Renda, livres da colocação desses títulos em

Ata da 141a Sessão, em 4 de agosto de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Alexandre Costa
ÀS 16 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SEPRESEN1ES OS SRS. SENADORES:
- - -~
-.
Albano Franco - Alexandre Cesta - Alfredo Campos
- Almir Gabriel- Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Carlos De'Carli -

Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia (le_ Carvalho Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo _Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares - Enéas Faria - Esperidiâo Amin
- Epitácio-ea~eteira-:- Fernan_do He_nrigue -~dbso -_Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata
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- Guilherme Palmeira --Henrique Almeida - Hugo Napoleão- Humberto Lucena-'-'Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho -João Calmon- João França- João Rocha 7 Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisai- José Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel
-Mário Covas- Maurício Corrêa- Mauro Benevides - Meira Filho -Moisés Abrâo- Nabor Júnior --Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares- Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins_
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Sena"do"res. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Sobre a_ m.es_a, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 -Secretário.
São lirlos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 569, DE 1992
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento Interno,

requeremos urgência para o Projeto de Lefd3: -Cârilara n\'
65, de 1992 (n' 11/91 na Casa de origem), que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no Cápítulo III,Título VII, da Cons__ _
tituição Federal.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -:Q_um.be:rto Luce':'

na - Fernando Henrique Cardoso Marco Maciel - Maurício Corrêa

Eduardo Suplicy -

REQUERIMENTO N• S70, DE 1992
Requeremos urgência, nos tennos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 269, de 1992,
pela qual o Presidente da República solicita autorização para
a contratação, com garantia da União, de operação de crédito
externo no valor equivalente a seis bilhões e quinhentos milhões de yenes japoneses, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento EconômicO SQcial - BNDES e o Import Export

Bank of Japan- Eximbank.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. :-_Marco Maci~_l
- Humberto Lucena - Esperidião Amin - Jonas Pinheiro
- Fernando Henrique Cardoso.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os req~eri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• S71, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentais, seja soliçitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia se digne
encaminhar a esta Casa inforfuãÇõeS e âados a seguir, referentes à gestão da Petrobrás e suas empresas controladas:
1. No período de 1953, quando foi fundada (Lei n' 2.004,
de 3-10-53), a 1991, com valores atualizados em dólares norteamericanos, discriminados ano a ano:
1.1 Recursos recebidos da União para integralização do
capital.
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1.2. Recursos transferidos pela Petrobrás e controladas
aos cofres do Tesouro fi!ID pagamento de dividendos.
2. No período 1954-1991, com valores atualizados em dó-lãres norte-ameriCã.riõs; diSCiiriiilladoS ·ano a ano: -- -2.1. A participação do Governo Federal no capital da
Petrobrás e controladas;
2.2. Os investimentos na exploração e- produção de petróleo;
2:3.-Produção e CQDSumo de _petróleo _e derivados;
2.4. Desembolso da Petrobrás para aquisição de petróleo
no mercado internacional;
2.5. O preço médio de venda do litro de gasolina e óleo
diesel às distribuidoras e ao consumidor;
2.6. O preço _médio ao consumidor do litro de gasolina
~ ó_leo diesel noS SegUintes pafses: Estados Unidos da América,
Espanha, Argerifiõ.a; Vene"itiela, Japão, Inglaterra, França,
Portugal, Rússia e Austrália;
2.7. A rentabilida.de sobre o patrimônio líquido da Petrobrás e controladas;
2.8. Prejuízos da controladora (Petrobrás) nas empresas
sübsidiárias e controladas, individualizando uma a uma;
2.9. Recursos transferidos pela Petrobrás para a União,
Estados e Municípios a título de ajuda para assistência social;
2.10. Recursos transferidos-pela Petrobrás para a Petros;
2.11. Percentual dos valores transferidos à Petro sobre
a folha salarial da empresa e relação entre os valores transferidos pela empresa e o total das contribuições dos empregados
para a Petros,
2.12. Recursos repassados à Petrobrás e controladas pelo
Tesouro Nacional a "Fundo Perdido" para compensar subsídios na conta do produto petróleo, seus derivados_ e _outros
produtos.
3. No período 1981-1_991~ valores aiualizadoS em dólares
norte-americanos, discrimirüidos ano a ano:
3.1. Prejuízos causado_~ à Petrobrás e às controladas
a) Pelo movimento da coD.ta álcool;
b) Pela produção e venda de fertilizantes;
3.2. Investimentos da Petrobrás e Controladas na Petrobrás Internacional S.A (Braspetro, Brasoil, Petrobrás~Norge
AIS, e Petrobrás American Inc.) e lucros auferidos;
3.3.. Recursos investidos pela Petrobrás na Petromisa, Interbrás, Goiasfértil, Petronex, COpene e Petiobi-ás Fertilizantes;
_ 3.4. yot~me das exportações de gasolina pela Petrobrás
para outros países e preço médio por litro. ·
4. Com base em 30 de julho de 1992:
4. L Número de empregados da Petrobrás, coligadas e
controladas, discrirriihandO estados e._ localidades em que servem;
4.2. Número de empregados à disposição do Governo
d~ União, Estados e Municípios e custo destes empregados
ml folha de pagamentos.
5. Com base em 30 de julho de 1992;
5.1 Percentual da participação da BR DistribUidora na
distribuição e comercialização do álcool, gasolina, diesel e
O!ltro_s derivados do petróleo,
5.2. Produção, poi estado, de petróleo no País em barris/dia.
·
_Justificação
Como gestora do monopólio constituciorial previsto nos
incisos I a IV do art. 177 da CF o Grupo Petrobrás deve
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manter transparência em relação às atividades inerentes ao
exercício daquela gestão.
Tendo.se expandido em áreas além das atividades menoR
polizadas, a Petrobrás e suas empresas coligadas e controladas
transformaram-se no maior gnipo estatal no_ País e em um
dos grandes complexos empresariais no_mundo.
Tudo isto requer permanente vigilância da sociedade soR
bre os rumos da administração empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das sessões, 4 de agosto .de 1992~ - Seoa_dqr _J9ão
Rocha.
(Ao exame na mesa.)

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a qUe'" se refere figu~
ratá na- Ordem do_ Dia _da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar: os trabal_hos, CO!~Voca_ndq O_!ltra
sessão para as 17 horas, com a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri·
mente lido será despachado à Mesa, para decisão.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 58, DE 1992,COMPLEMENTAR
(Em regime de urgênCía-, nos termos do art. 353,
parágrafo único; do Regimento InternO) _
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 58, de 1992 (n' 73/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que institui
a Lei Orgâriic3. da Advocacia-Gerarâa União e dá
outras providências, tendo.
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sa(?9ia de Carvalho, favorável ao Projet() e às
Emendas de n9s 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12;-1.3, fS,
~ 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e
52, nos termos_ do_ Substitutivo_que oferece: contrário
às de _n9s 11, 14, 16._22, 24, 31, _32, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58, pela
-~Prejudicialidade das de n 9 s 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38,
49, 56, e 57.
-·2REQUERIMENTO N• 467, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 467,
--de 1992, de autoria do Senador Ronan Tito, solicitando, nos termosdo art. 172, I, do Regimento Interno,
_a inclusão eni Ordem do Dia- do ProjetO de Lei da
~ :: Cámara n• 3, de 1992, (n' 4.818/90, na origem),- de
iriiciã.tiVa do Ministério Público da UniãO que-cria ca:rM
gos de Procuradores do Trabalho de 2t Categoria, carM
gos efetivos e em_ comissão e-~a Outras -prOVidên~as.
O~ SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está~ encerrada a sessão.
(L_evarz._ta-se a Sessão às 16 horas e 14 rr:_inutos.)

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação-, em turno úD.iC:ó; do Requerimento n~ 466,
de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, solicitando, nos termos regimeDtáis, a trariliR
tação conjunta do Projeto_ de Lei do Senado n~ 88,
de 1992, con:ro~de n' 67, de 1992, por tratarem de
matérias que v-erSam SQbre _o mesmo assunto.
Em votação o requerimento.
Os Srs~ SeDadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~
~c
Aprovado o requerimento, os Projetas de Lei do Senado
n~ 88 e 67, de 1992, passarã<r~a tramitar conjuntamente.~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
··
.
PassaRse à votaçãO· do Requerhnento n9 569, de 1992,
urgência,lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 65/92.
- . - - ~Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuR
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordináriá _su_bseM
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à
votação do Requerimento ri"570, de 1992, de urgênCia, lido
no Expediente, para a Mensagem n9 269/92. -

ORDEM DO DIA
-l-

Ata da 142a Sessão, em 4 de agosto de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Beneviàes e Alexandre Costa
ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. Amír-Lando- Aritonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras
- Carlos De'Carli - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid
SENADORES:
~
Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu carneiro Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos Divaldo Suruagy - Eduardo Suplícy - Elcio Álvares
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonioo Mendes - Ent!as Faria - Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira ~
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Fernando Henrique Cardoso - -Francisco Rollemberg --0 SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)- Os requeriGaribaldi Alves Filho - Garson Camata - Guilherme Pal- mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleâo - Humberto do art. 340 do Regimento Interno.
Lucena- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho- João CalHá oradores inscritos. ConceÇI.O a palavra ao nobre Senamon- Joâo França"- JOão Rocha -Jonas Pinheiro - Josa- dor Pedro Síriiõn.- phat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - José Paulo
Bisai- José Rícha -José Sarney- Jutahy Magalhães- LaO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o sevoisier Maia - Levy Dias - Lourival ~aptista - Lucfdio _Por_- _ guiD.te discurso.) - Sr. Presidente, Sra$ e _Srs. Senadores trago
tella - Magno Baeelar - Mansueto de Lavor .::: Marco Ma- ao conhecimefito de V. Ex~ as infgrm~ções recebidas do Miciel - Mário Covas - Maurício Corréa - Mauro Benevides nistério das Minas e Energia, em resposta ao nosso RequeriMeira Filho- Moisés Abrão - Nabof Júnior- Nelson Car- mento de Informação n9 209, de 1992, em que foram solicitados
neiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Oda_cir Soares esclarecimentos sobre denúncias de irregularidade_s e_m opera- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaido Aragão ções de comercialização de petróleo e derivados, na PETRO- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Cainpelo-__:Wilson BRÁS, com a interveniência indeVida de companhias de traMartins.
ding.
Através do Aviso n• 057/GM, de 19-6-92, o Senhor MinisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
tro Pratini-de Moraes enviou relatório onde eram citado_s anepresença acusa o comparecimento de 67 Srs. Sen_adores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
xos -que não nos fOram encaminhados. Solicitado o seu envio,
Sob a proteção de Deus, iriiciamos :nosSoS tr:aballios.
só agora, em 30-7-:92, os recebemos, encaminhados pelo Ofício
n• 107/GM, do Chefe de Gabinete daquele Ministério.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 9
Os documentos- inform(!.m, i~icialmente, que, em face
Secretário.
do noticiário da imprensa, em especial de O Estado de S~
É lido e aprovado o seguinte
Paulo, o então Presidente da Petrobrás determinou a abertura
de sindicãncia para, em dez dias, apurar as irregularidades
REQUERIMENTO N• 572, DE 1992
apontadas_.
Brasília, 04 de agosto de 1992
Apresentado ero 3-4-92, o Relatório da Comissâo de Sindicância, que agora nos é enviado, conclui que:
Sr. Presidente,
Nos termosdoart. 43, II, do Regimento Interno, requeiro
"1) As operações analisadas levam a acreditar na
a V. Ex~ licença para ausentar-me do País, durante o período
existência de pressões externas à Empresa para sua
de 24 de agosto a 07 de setembro d() rorr~Pte ano. -Senador
consumação;
Jutaby Magalhães
2) Nas entrevistas Colhidas SQrgirarit indícios de
envolvimento de empregados da empresa associados
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitaQa.
às pressões externas menCionadas na conclusão ante-:
-rior·
· -- --- Sobre a mesa, _requerimentos que serão lidos pelo Sr.
' 3) Os principais fatoS narrados noS depoimentos
1"' Secretário.
-ocorreram no período de abril a novembro de 1991,
São lidos os seguintes
_ou seja,- na gestão do Dr. Hamilton Sérgio Albertazzi,
do Dr. Vagner Fracassi e do Dr. Nelson Ferreira da
REQUERIMENTO N• 573, DE 1992
Silva;
Requeremos urg~ncia, nos termos do ar~. 336, alín!!a c,
4) No curso das entrevistas efetuadas, ficOu evi.:
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 210; ·de 1992,
dente _ que todas as tentativas de tráfico de influênci"!pela qual o Presidente da República solicita autorização paTa
na Empresa vieram através da Polo Trading S.A., emque a República Federativa do Brasil possa ultimar contra~
presa claramente irtidônea para transacionar com a Petação de operação de crédito externo, no valor equiv_alente
trobrás;
a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares, jUnto ao Ba:r;IÇO
5) Foi verificada, na proposta da Tecnape para
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
venda de petróleo nigeriano, a existê:ilciã de falsidade
Sala das Sessões, em 4 de agosto de 1992. - Marco
material, ou seja, a carta de representação revelou-se
Maclel - (PFL) Humberto Lucena - (PMDB) Esperidião
falsa, quando verificada junto ao suposto emitente;Amin - Jonas Pinheiro - Fernando Henrique Cardoso.
6) Considerando que os atos e (atos envolvidos
na apuração da Comissão extrapolam o âmbito _4_a PeREQUERIMENTO N• 574, DE 1992
trobrás, entendemos recomendável seu encaptinhaRequeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
mento ao Ministério Público na sua função de fiscal
do Regimento Interno, para a Mensagem n"' 271, de 1992,
da lei."
pela qual o Presidente da República solicita autorização para
_ A. Pres~d~ncia da Petrobrás informa que esta sugestão
que seja autorizada a contraj:ação de _9peração de cz;édito ex~
final foi acolhida e, ainda, que, por ofício do Sr. Procurador
terno, com garantia da União, no valor equivalente a até
da República do EStado dó Rio de Janeiro, foi solicitada
duzentos e sessenta milhões de dólare;s entre a PETROBRÁS
a instaU.i'ação de inquérito pela POlícia Federal, ainda em fase
-Petróleo Brasileiro S.A e 0-Banco Interameric;ano de Rede apuração.
construção e Desenvolvimento - BIRD.
Informa, também, que foram demitidos, por justa causa,
Sala das Sessões, em4de agosto de 1992. -Marco Madei
oS três empregados cit.ados no relatório da ComiSsãó. Foram
- (PFL) Humberto Lucena- (PMDB) Esperidião Amintrês as empresas nacionais que tiveram suas operações verifiJonas Pinheiro -Fernando Henrique Cardoso - Rachid Sal~
cadas pela Comissão: Pólo Trading S/A, Tecnape Serviços _
danha Derzi.

6302

Quarta-feira-S

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Íl)

e Equipamentos de ProspecÇãõ de -Petróleo Ltda. e Edubra
Trading Ltda. Conclui dizendo não terem sido apurados prejuízos financeiros para a Empresa.
Entre as recóriiendações da ComissãO de Sindicância, cabe relevar, pelo caráter geral de aplicabilidade a qualquer
empresa, em processo licitatórios, -a-que aconselha .. providenciar um cadastro único da empresa, que englobe _o~ prestadores de serviços, fornecedores de mate_rial, _representantes
comerciais e quaisquerpessóãs que transaciOiiein·com aPetro~
brás ...
Diante dos indícioS de tentativa de cometimento de atos
lesivos à nossa estatal de petróleo, tomei a iniciativa remeter
o relatório recebido à Comissão Parlainentar de lriquérito
destinada a apurar as denúncias de irregularidades cometidas
em fundos de pensões de estatais e na Petrobrás, envolvendo
sobretudo o ex-Secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro
Paulo Leoni Ramos, para que ado te as providências que jUlgar
recomendáveis ao caso.
Finalizando, requeiro à Mesa a transcrição, nos Anais
da Casa. da resposta do Ministério de Minas e Energia ao
nosso Requerimento de Informação n9 209/92, a fim de que
fique registrado mais este episódio de tentativa de lesão aOs
cofres públicos.

ae

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.PE-.
DRO SIMON EM"STU DISCURSO.
.
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
A VISO N' 57 /GM
Brasnia, 19 de junho de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Primeiro Secretário" da Mesa do Senado Federal
Senhor Senador,
Encaminho a Vossa Exceléncia o anexo Ofício
PRES-342192, de 29 de maio de 1992, da Petróleo Brasileiro
S.A.- PE1ROBRÁS, que contém as informações solicitadas
pelo Requerimento de Informações n1' 209/92, do ilustre Senador Pedro Simon~
Atenciosamente, Marcus Vinicius Pratini e Moraes, Ministro de Estado de Minas e Energia =
PRES-342192
. Rio de Janeiro, 29de maio de 1992
Ilm9 Sr.
Dr. Ronaldo Alves de Souza
MD_. __Chefe de Gabinete do Secretário Nacional de Energia
Min1Stéi:ío de Minas e Energia
-Senhor Chefe de Gabinete
Em resposta ao Ofício n' 279/92/SNE, de 21 de maio
de 1992, que encaminhou o _Requerimento de Informações
n' 209, de 28-4-92, do Senado Federal, a pedido do Senador
Pedro Simon, sobre a a apuração de denúncias de irregularidades na Petróleo Brasileiro S.A. - PE1ROBRÁS, temos
a esclarecer sobre as questões formuladas pelo ilustre Senador
o seguinte:
-- -Cabe inici1tlme-nte esclarecer <)ue, em face do noticiáriO"
publicado no jornal O Estado de.!>. Paulo e por diversos outros
periódicos, denunciando irregularidades na Petrobrás, o então
Presidente da Empresa conStitiu CorilissãO de Siridicância,
de âmbito interno, com a fuialidade de apurar, no prazo de

AgOStt:?_ d~
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10 (dez) dias, denúnciãs de irregularidades en_t operações de
comercihlização ·de petróleo e derivados. com interferência
inâevida de companhias trading.
A comissão concluiu seuS trabalhos no dia 3 de abril
de 1992, tendo.apresentado relatório final ao Sr. Presidente
da Companhia, sugerindo o encaminhamento das coriclusões
ao MinistériO Público Federal, considerando que os atos e
fatos envolvidos na apuração extrapolavam os limites da companhia, sendo a sugestão acolhida pela direção da Petrobrás.
Cabe ainda informar que, por Ofício do Sr._ Procurador
da República no Estado do Rio de Janeiro, Dr. André Terrigno Barbeitas, de n' OF-GAJ>/PR/RJ/79/92, foi solicitada a
instauração de inquérito pela Policia Federal, que tomou o
n' 392/92-SR/DPF/RJ, presidido pelo Delegado Federal, Dr.
Ademar Stocker, ainda em fase de apuração.
Assim, em· atenção às informações solicitadas pelo Ilustre
Senador Pedro Simon, temos a esClarecer o seguinte:
1) Foram demitidos, por justa causa, três (3) empregados,
os Srs. Hamilton Sergio Albertazzi Drumond,- Vagnú Fracassi
e Nelson Ferreira da Silva. Esses empregados haviam exercido, respectivamente, os cargos de Superintendente do Departamento Comercial, Superintendente-Adjunto_ de Comércio Exterior e Chefe do Setor de Comércio Externo, embora
na apuração d3. Comissão de Sindicâri.cia, já -~stivessem desti·
tuídos desses cargos.
2) Na conclUsão da comissão foi apurada a existéncia
de tentativas de tráfíco de influência e favorecimentos, exercido por pessoas estranhas à empresa, com indícios de envolvimento d~ empregados.
3) As empresas nacionaiS que tiveram- sUas- operaçOes
~e_rifi_ca_da_s pela Comissão foram a Polo Trading S/A, a Tecnape Serviços e Equipamentos de Prospecção de Petróleo Ltda.
e a Edubra Trading Ltda.
· · · ··
4) Algumas empresas estrangeiras foram mencionadas
no curso das apurações, estando elencadas no relatório da
Comissão de Sindicância cjue ·eStamos- enviando.
-5) AS providências adotadas são aquelas contidas nas
recomendações da Comissão _de Síndicância.
6) Não foram apurados prejuízos financeiros Par·a a empresa.
-. Finalmente, estamos enviando, em anexo, sugestão de
mmuta de resposta àquela Casa Legislativa, a fim de atender
o pedido de informações formulado pelo Ilustre Senador Pedro Simon.
-Atenciosamente, Gilberto Netto Baeta, Chefe de Gabinete do Presidente.
Ofício n' 107/GM
Brasília, 30 de julho de 1992
A Sua Senhoria a Senhora
Maria Lúcia Ferreira de Mello
Chefe do Gabinete do Senador Pedro Simon
Brasília/DF
Senhora Chefe de Gabinete,
.Incumbiu-me o Sr. Ministro _c!e Minas e Energia de, em
atenção ao Ofício GPSIM n' 94/92, de 7 de julho de 1992,
dessa procedência, encaminhar a Vossa Senhoria, em anexo,
os documen!OS forneCidos pela Petróleo "Brasileiro S.A. PETROBRAS.
Atenciosamente, AugustoCesar Lobo de CarvalhO, Chefe
do Gabinete do Ministro de Minas e Energia.
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a regra se mantém. tendo a Petrobrás contratos a termo para
véilda de gasolina e óleo combustível, operando nos demais
PELA ORDEM DE SERVIÇO N• P-002/92
derivados no mercado spot.
I -Introdução
Essas negociações são e_f~tuadas por certos níveis de estruR
tura
do Departamento Comercial, através de sua SuJ)eli.nten-:..
O Presidente da Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás, em
dência Geral~ do Superintendente-Adjunto de Comercializavirtude de denúncias recentes-de irregularidades em operações
ção Externa e·ctas Divisões especializadas, bem como através
de comercialização de petróleo e derivados, com _interferência
do
Escritório de_ Londres ~;da sucursal d~ P.etrobrás Aménca
indevida de companhias de trading, constituiu, em 25 de março
Inc. em Nova Iorque:
de 1992, esta CorriiSsão de Sindicânçía para apurar as· denún·-----:-Visando a manter um sistema de registro e acesso_ de _
cias no âmbito da Companhia.
todos os age_n_tes_ envolvidos na~ operações~ a Petrobrás monA Comissão, em face da exigüidade do tempo, procedeu
tOu_ um si_s_tema aplicativo para computador Vax, denominado
a um levantamento sumário das operações_ comerciaiS de compra e venda de petróleo e deriv11.dos ent_r~ os anos de l989- Notes, que permite estabelecer conferên!=ias e:letrónicas, ou
e 1992, com especial atenção na$ ÇD:lpresas citadas nas notícias, - seja, que pessoas geograficamente dispersas troquem informações-e discutam sobre_ assuntos varia<;Ios, através de um termiquais sejam Palo Trading, Tecnape e Edubra, tomando depoinal de computador, reduzindo ou elimírülndo o" teilipo-"gaStO
mentos de diversos empregados que ocupavam cargos diretapara à realização de múltiplos encontros, independentemente
mente vinculados a essas operações, além de pessoas nã_o
das diferenças de fuso-horário.
pertencentes aos quadros da Companhia que se propuseram
_Uma _conferência tem por finalidade coletar e distribuir
a prestar esclarecimentos.
Assim, foram convidados_ a prestar iofonn_a_çQe~ aS~ Ma-_ informações- de variadas fonte~,_ apresentando-as· de form_a
organizada, com uma estrutur3: simples, usando numeração
ria das. Graças Monteiro Nobrega, representante da Energy
para tópicos· e respostas. Na conferência uma pessoa é definida
Raw N[aterials, o Sr. Marco Aurélio"_Trota, representante
como moderador, exercendo a função de gerente da confeda Tecnape~ o Sr. Eduardo Borges, representante da Edub_ra,
rência, onde são defiriidos os membros participantes e as reR
acompanhado de seu advogado, Dr.Sergio Bermu_des. Quangras
-de utilizaÇão.
to a Polo Trading S/ A embora convidada, deixou de compaAs conferências podem versar sobre os mais variados
recer não mantendo qualquer conta_to com a_Pe.troQrás;
assuntos,
havendo o Departamento Comeftialsubdividido por
A Coastal Tradlng, foi convidada a prestar declarações
negódoS felatíVoS às atividades de comercialrzação, que see seu Vice-Presidente Richard Greeh, enviou seu -depoimento
riam: Petróleo, Mercado Futuro, GLP, Especiais, Escuros,
através de mensagem telefax, de vez ·que havia sido citado
Claros, Bunke e Planejamento Comércio Exterior.
em depoimentos anteriores.
~- __.~ __ ::_: __
~_~_
Esse Sistema pernilté agilizar a atividade de negociação,
A Comissão observou inJensa atividade de_ uma dessas
pelo rápido registro e transmissão_ das informações 1 dentro
empresas, a Tecnape, na área de exPloiação, perluração e
da cadeia de unidades envolvidas na operação dos embarques.
produção, e também no seto_r_d_~ compras de _equipamentQS
Ademais, pelo fato- de _estar interligado ao main frame do
e materiais, sem, cOntudo, investigar com profundidade suas
Sistema Petrobrás, todas as intervenções dos operadores ficam
operações em face do seu escopo abranger as operações de
gravadas, possibilitando sua recuperação e facilitando a ativicomercialização de petróleo e derivados~ Uma _inVestigação
dade do gerente. Deste modo, usando esses recursos de regismais abrangente deverá ser feita fUturamente sobre as atividatro recuperáveis, foi possível à Comissão verificar as opefâções
des da Tecnape junto a órgãós da Petrobrás.
que envolviam as empresas investigadas, bem como algumal)
II - Descrição das operações de com.ercialização
outras operações que vierânt a ser· examinadas por características-incoinuns.'
Entre as dive_rsas ativiÇlades desenvolvidas pela Pet!Obrás,
as operações de comercialização de petróleo e de:riyadQs, 9bjeto de apuração da comissão, em face das denúncias formuladas
III- Verificação de operações com participação <Ureta ou indipela imprensa, tem expressiva relevância pelo seu objetiyQ
reta das empresas denunciadas
A_ primeira Operação identifiCada ·entre ãs einpreSas demaior de garantir o suprimento do País e buscar os menores
custos nas operações de importação de_ petróleo e derivados_
nunciadas, foi a tenfativ'a da venda de petróleo nigeriano pronecessáriOs para cOmplementar a produção nacion_al. Basicaduzido pela Negerian National Petroleum CO.- NNPC, com
mente, o mercado internacional funciona com dois tipo de
intermediação da Tecnape. Essa empresa apresentou-se ã Pecontratos: a_ termo. ou seja, aquele em que se_c:ontrata a
trobrás na qualidade de representante da Pacific EnergY
GroU.p, em-ag<iStó-de 1990, para ofertar um contrato de venda
médio prazo o fornecimento -constante da !fl3téria-prima -ou
produto durante determinado período, e os contratos spot,
de 10.000.000 (dez milhões) de barris de petróleo, tipo Bonny
ou seja, a operação de compra imediata de determinada parLigbty, em 1 (um) ano, conforme mensagem enviada via fax,
'···---·~·-, ~-···· __ datada de 20 de agosto de 1990.
tida de petróleo ou_de derivados.
A Petrobrás, através de seu Departamento Comercial
Seguindo procedimento de rotina, -a~p-(:ú·obrás- SoiídfóU~(DECOM), tendo em vista a situação peculiar do País, tem· preliminarMente, comprovação da _existência do óleo através
como contingência principal a neceSsidade permanente -e ra.;
de documentação própria, pira que ·a indicação pudesse ser
zoavelmente dimensionada de importação de petróleo e alguns
considerada uma oferta. A Techape, após tentar infrutifederivados, como GLP e diesel, e à exportação de gaSolina
ramente provar deter a posse do óleo ou representar firma
e óleo combustível. Em face disso, o supritn~i}t~ de_ petróleo_ ~ que o detivesse, apresentou Carta-ContratO da Nigerian Natioe dos derivados acima mencionados é lastreado, em sua maior
nal Petroleum CO. -- NNPC à Petroleum Corporation of Japarte, por contratos a termo. De outra_f9rm~. á eXpõftaÇ~õ - maica (PETROJ~M), vlnculanâo-se às firmas qu_e_ a Tecnape
afirmava representar ,-c-óin peim.Tssâo de vender o óleo objeto
e a importação do petróleo dos produtos que não estão contrado contrato.
tados a termo, é feita através- de contratos spot. Na exportação
RELATÓRIO DA COMISSÃO INSTITUÍDA
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A Petrobrás, através de visita pessoal de seus representantes, e missão à Nigéria, constatou a falsidade do documento
apresentado pela Tecnape, atestado pelo representante legal
da NNPC, Mbaba, que seria o-suposto Signatário.
A Petrobrás, em 24 de outubro -de 1990~ enviOU-COiTeS..
pondência à Tecnape, comunicando a coDStafação da falsidade
do documento que a credenciava como representante para
venda do óleo nigeriano, considerando a oferta_in_existente.
Internamente, o Departamento Coniercial(DECOM) re·
giStrou a Tecnape como iiiidónea para transaciQnar na área
comercial, dirigindo-se, por carta, à Divisão de Informações
(DIVIN) solicitando que fosse registrada a ultilizaçáo de doeu·
mento falso pela Tecnape no setor de cadastro.
Revela notar que, a Tecnap embora infonnada da consta·
tação de falsidade documental, não mais retomou-ao Departa·
mento Comercial, bem como não mais tranSacionou com a
empresa na área de comércio de petróleo.
A segunda operação envolvendo as empresas em questão,
foi uma tentativa através da Polo de credenciar a firma Bear
Stearns como corretora no Mercado Futuro da Petrobrás.
Por ocasião da implementação das operações de mercado futuro na empresa a Assessoria de Mercado Futuro (AMEFE), propôs o credenciamento de três corretoras segundo os seguites critérios: porte,- tãxas de corretagem, ser bem conceituada
entre ou_tras companhias internacionais de petróleo e, principalmente, experiência anterior com a Petrobrás. A Petrobrás
havia operado no mercaod futuro através da Internar, empresa
controlada por sua subsidiária, Petrobrás Comércio Internacional S/A - INTERBRÁS, utilizando quatro corretoras,
que prestaram bons serviços na fase preliminar de atividades.
Com a liquidação da Interbrás e da Internar, pretendendo
a Petrobrás operar diretamente no mercado futuro, a Amefe
propôs o credenciamente da MerrD Lynch, da Lehman Brothers e da E.D.F Mao Internacional, três das_ correto-ras que
havia operado anteriormente, excluída a Elders que havia
fechado. Assim, foi enviado à Superintendência do Decom
a minuta de expediente para apreciação e encaminhamento
à Diretoria Executiva, através do Diretor de cantata na época
o Dr. Mauricio Alvarenga. Submetida anmtéria à Superinten·
dência do De com, retornou à Amefe por determinação do
Superintendente Adjunto de Comércio Externo, Dr. Vagner
Fracassi, com a instrução de ser incluída na proposição a
corretora Bear Sibams também. Em face· da instrução recebida, o expediente alterado foi rebatido,- assinado pelo Supe·
!intendente Geral do Decom e encalninbado ao-Diretor Maurício Alvarenga em 22-10-91.(Decóin·1000-0784).
Cabe observar que, poucas semanas antes, a Polo apresentou-se à Petrobrás na qualidade de representante da Bear
Stearns, tendo enviado carta, datada de 1~'-10-91, à Amefe,
com documentos para abertura de conta junto àquela corretora, preparando a Companhia para eventual operação no
mercado futuro de petróleo e derivados.
A forma como o assunto foi conduzido pela Superinten..
dência do Decom causOu estranheza à Amefe, conforme se
depreende pelo depoimento prestado pelo seu chefe à Contis..
são, abaixo transcrito em p3rte:
-- ~o
-

"A seleção de corretoras para as operações de
mercado futuro obedeceu aos critérios de porte, valor
das taxas de corretagem e identificação das corretoras
mais utilizadas pela majors e principalmente a expe..
riência anterior.
-
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Eu não credenciaria na époCa,-nem hoje. Porém,
_a instrução para incluir a Bear Siearns cOmo credenciada não- represente problema. Operar através dela
seria diferente. Depois não havia custos para o·credenciamento. Não houve dolo, mas deu um sentimento
amargo, pois não havia razão clara para isso. A Bear
Steams veio através do Marco Marangoni, quando estava na Flórida. Entre julho e setembro o Marco Maran- - -goni veio para o Brasil e disse que estava representando
a Bear Stearns (Carta da Polo, de outubro de
1990)."

Outra operação com interferência das empresas em ques~
tão, foi a tentativa de venda de uma carga de metanol da
firma Petromar Trading S.A., com a intermediação da Polo
Trading S.A. A Petromar que é uma trading company suíça
e que Dão é prodUtora -de -metanol, nem tinha tradição nesse
tipo de operação.
A firma Petromar, que é uma trading company suíça,
não é produtora de metanol nem tinha tradição nesse tipo
de operação, na Petrobrás. em outubro/91, a Palo apresentou
indicação de uma carga de metanol para carregamento no
mesmo mês da Petromar. Na ocasiãO, aguardava-se a renovação da licença do Ibama para reiniCiãr a iniportãção de
metanol, suspensas desde junho/91. A DiviSão de Comercialização "de Derivados - DICED opôs-se a que- ·se aceifasse
a oferta de metanol da Petromar Via Palo Trading S.A.,
e foi instruída pelo então Superintendente-Adjunto de Comércio E)Cterior a fechar o negócio, com apoio do Chefe do Setor
de Comercialização de Produtos Especiais; ·considerando inadequado pelo Chefe da Diced. Esta posição está devidamente
registrada no anexo (Nota Diced 3100-024191 de 10-10-91).
O negócio foi fechado em 9·10-91 por fax. Como o mercado
internacional de metanol é pequeno e fatores como época
e chegada, qualidade, disponibilidade de tranporte e tamanho
da carga podem ter influência capital na comparação de ofertas
é difícil avaliar se o preço foi excessivo.
--- ---Posteriormente, a compra veio a ser cancelada porque
a Petromar não cumpriu o prazo contratual para embarcar
o produto.
IV - Outras operações verificadas pela comissão
No dia 19-8-91 o então Vice-Presidente da Braspetro enviou à Petrobrás fax, encaminhando oferta de óleo diesel que
lhe havia sido- enviada pela Interpetrol, empresa argentina
com quem havia estado recentemente. O SuPerintendenteAdjunto de Comércio Externo recebeu a oferta no próprio
dia 19 e despachou-a para a Divisão de Comercialização de
Derivados, no dia 21-8-91, sendo o negócio fechado no dia
seguinte (22-8-91). Dada as características de época de greve,
o fechamento foi considerado como feito em condições aceitáveis.
O qUe levantou suspeitas da Comissão foiam tais fatosassociados à transação:
- a) na mesma- data de encaminhamento da oferta pela
Braspetro (19-8-91}, a Edubra apresentou ao Decoro três cartas idênticas de seu credenciamento como representante exclusiva da Interpetrol no Brasil, dirigidas ao SuperintendenteAdjunto de Comércio Externo, ao Chefe da Divisão de Comercialização de Petróleo e ao Chefe da Divisão de CO-mercia~
llzação de Derivados;
b) A assinatura do Gerente Geral da Interpetrol, aposta
na oferta enviada à Braspetro, é ~iferente das apresentadas
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nas cartas enviadas ao Decom, embora estas sejam idênticas

entre si.
V - Depoimentos colhidos no curso dos trabalhos
Foram colhidos os depoimentos das seguintes pessoas,
cujo inteiro teor se encontra em_ anexo:
Maurício M. de Alvarenga
Maurício Ferreira
Marcelo Castilho
Wagner Fracassi
Sérgio Abramant Gerbatin
Hamilton, Sérgio Albertazzi Drumond
Rogério Almeida Manso da C. Reis
Diogo Gomes L de Carvalho
Nelson Ferreira da Silva
Luiz Carlos T. Guerra João Carlos Barros
Gualter Alves Coelho
Maria das Graças N. Monteiro
Eduardo de_Abreu Borges
Marco Aurélio G. Trotta
Richard Grecrt
VI - Documentação pertinente
A documentação pertinente está relacionada e apresen~
tada em anexo.
VII - Conclusões da Comissão
1). As operações analisadas levam a acreditar mi exiS~énCia
de pressões externas à Empresa para sua conSUmaçãq. ·
2) N,as entrevistas colhidas surgiram indíCiOs~ de_ depoimento-de empregados da empresa associa~Qs, as pressões
- · ~
externas mencionadas na conclusão anterior~
3) Os principais fãtos narrados nOs deP,Oime~tos -OW/I:~ft
no período de abril e novem~ro d.~ 1991, 011 S<?J~, na ges~~
do Dr. Hamilton Sergio Albertazzi, do Dr. Wagner ~r!l~asst
e do Dr. Nelson Ferreira da Silva.
··
4) No curso das entrevistas efetua4as, fico':~ e0:di!ilfê q~e
todas as tentativas de tráfico de influência na empresa Vieram
através da Polo Trading S.A.-,_elnpresa clãranle_nte inidônea
para transacionar com a Petrobrás.
,
.:
5) Foi verificado na proposta da tecnape para venda de
petróleo nigeriano, a existência de falsidade material, ou seja
a carta de representação revelou-se falsa, quando verifi.cáda
junto ao suposto emitente.
_ _ , . ·:
6) ConSiderando que os atos e fatos envolvidos na apuração da Comissão extrapolam o âmbito da Pett:qbrá_s, entendemos recomendável seu encaminhamento ao Ministério Público na sua função de fiscal da lei.
· · ·- - -·
VIU - Recomendações da Comissão.
No curso das apurações atribuídas à Comissão fore~ verificada dos alguns procedimento operacionais da Petrobrás sobre os quais recomendaríamos os segt:tinte:
a) providenciar um cadastro único da empresa, que envolvesse os prestadores de serviços, fornec_edores _de ~terial.,
representantes comerciais e quaisquer pessoas que transcionassem com a Petrobrás. Na impossibilidade dessa_unificação,
dever-se-ia providenciar um sistema que possibilitasse uma
interligação entre os diversos cadastros de forma a assegurar
maior segurança a empresa:
- _ _·
b) sejam adotadas medidas adicionais de controle de entrada e saída no EDISE e no EDIHB, especialmente de representantes de empresa, empregados do Sistema Petrobrás que
trabalhem em outros locais e aposentados: .
c) seja implantado um sistema de registro padronizado
das entrevistas que os empregados da Empresa tenham com
!
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rçpresentantes de empresas que trancsaionem com a Petrobrás.
Fmalmente a Comissão recomenda à Diretoria Executiva
que verifique as contradiçÕes encontradas pela CoxD.issão :rios
depoimentos prestados por diversas pessoas entrevistadas, espeCialmente sobre a proposta de aluguel ou venda do Terminal
de PointTupper, no Canadá, bem como nas negociações que
envolveram os Contratos a Teni:Iô -de nafta petroquímica da
Argentina, em fevereiro d~ 1992. -Antonio Eraldo Câmara
Porto, coordenador _- Membros: - Fernando Reis Vianna
Filho - Gerson Luiz Gonçalves - José Coutinho Barbosa.
·.·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
.seguinte discurso~) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senãdores,
em 1989, as DiretriZêS- de Ação do Govemç Fernando Collor
de Mello, ao proclamarem os parâmetros da reforma admirtist.rativa, declarav_am que "os princípio-s da reforma adminis~tiva que será implementada são os do resgate da eficiência
-~'Qa ~ignidade do,servi_ço público e o da adequação das estru. toras da máquina estatal às funções exigidas do Estado pela
retomada do deseQvolvimento económico".
As mesmas diretri;1:és, ao se referirem à questão energétiCa, asserverav~: ."A, energia está intimamente ligada ao
deseiÍvolvimento econômico brasileiro: a oferta de energia
_ elétrica é fundamental para o desenvolvimento industrial e
os _combustíveis l(quidos têm importância decisiva sobre o
setOr -de transporte. A importância estratégica da energia está
Jigada ainda às questões de soberania nacional e à gestão
dos recursos natUJ'iliS do País".
Sr. Presideot~~ rememoro essas duas questões, para deter:.me sobre a segunda, com a qual a primeira se relaciona
,_profundamente, ~I?_ particular no que diz respeito às CentraiS
Elétricas do Suldo Brasil S.A. (Eletrosul).
Em ambos os casos, no entanto, a distância entre ó discurso e a realidad~ .é eXtraordinária. A reforma administrativa,
. aq_ írivés d_e diglti.fi,éar- o Servidor público, contra ele, difundiu
a idéia de que é sanguessuga da sociedade e reduziu-o a bode
· expiatório dos frácassos do Govemo. É bom lembrar ~qui
, que "bode expiatório,. era o bo.Oe que os israelitas do Antigo
Testamento abavdonav11m _no deserto depois de descarrega~ -re~ sobre ele, siinbol_icament<=:,- as maldições e as culpas da
própria colisciênéia. A psicologia moderna denomina esse
coiDportiunento de projeção. _Ess_a é, hoje, a verdade sobre
o' funcionário público;-a isso se reduziu a reforina administrativa do atual g~ye_Qlo.
No que se refere à política energética, os horiZOntes à
mostra ~táo mais para ocasO ao ijue parã alvorãda. Prova-o
a situação em que se encontra o sistema ligado à Eletrosul.
Nos últimos dez anos, a Eletrosul não teve nenhuma expansão
na sua capacidade de geração, não obstante, durante esse
mesmo período, tenha duplicado a extensão das linhas de
transmissão -em operação e- a -capacidade de transformação,
em decorrência do compromisso de repasse de aproximadamente 2.100mw gerados por Itaipu.
Prospectivamente, até o finà:I da década, três usinas deverão entrar em operação (JL IV, Jacuí e Itá) e outras três
estarão em construção (Gafàbi, Campos Novos e Carvão 50
mw). Está prevista tambéril a construção de- mais 2.000km
de linhas de transmissão, além de um crescimento da capacidade de transformação da ordem de 4.500 mva, até o ano
.2000.
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No entanto, Senhor Presidente, Senhores .Senaaores, a
perspectiva de estruturação da Eletrosui, particularmente no
que se refere a recursos humanos qualificados, para enfrentar
as necessidades presentes e preparar os quadros futuros, é

de_sanimadora. De 1990 a fevereiro de 1992, a Eletrosul, no
âmbito da já mencionada relorm3 adnlinistia_tiva, reduziu seu
pessoal, mediante o mecaiiismo da demissão i_n~ntivada, em
trinta e um por .cento. Esse processo atingiU o pessoãl mais
antigo e mais qualificado da e:qJ.pteSa, prejudicando, de fo:rma
aleatória, as mais diversas áreas.
-Esses fatos_ criaram disfunções graves na empresa. Por
exemplo:

n)
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Prova esse fato o acelerado avanço na implantação das
reformas estruturais da Eletrosul, exatamente no momento
em que a atenção do País está centrada nos trabalhos da
CPI que envolve a Presidência da República.
As reformas em cursos na Eletrosul visam a adequar
a empresa às determinações do modelo elaborado e imposto
pela Secretaria Nacioinal de Energia, ignorando a discussão
existente no Congresso, que objetiva a concepção de um novo
modelo que leve em conta as propostas de todos os segmentos
da sociedade.
Além desse grave equívoco, Sr. PreSidente, S~ e Srs.
Senadores, as reformas estruturais em curso estão implantando o caos no sistema elétrico do Brasil, apresentado, até
há pouco, como protótipo de organização. Demonstram-no
os exemplos e os problemas que citamos, no âmbito da Eletrosul. As reformas desestruturam equipes inte_iras de profissionais, cortaram investimentos e abandonram as obrigações normais de manutenção.
_- Agora, as mesmas mãos solertes que dilapideram o património da Eletrosul, apresssam-s~ ~-m transferi:-lo para a iniciativa privada. Não pretendo discutir a questão da privatização,
Sr. Pr~sidente, Sr' 5 e Srs. Senadores, quero, sim, chamar a
atenção para o absurdo processo adotado: inutilizam-se as
estruturas, expulsam-se os recursos humanos, para, então,
vender a sucata, por baixo preço, desrespeitando o Congresso
e os interesses da sociedade brasileira.
_ É urgente uma tomada de consciência sobre a questão,
do contrário, seremos cúmplices na irresponsável afoiteza de
quem. em nome da modernidade, dilapidada o património
público e insulta cidadãos, servidores do Estado.
Era o que tinha a dizerl
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado_
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

-em todas as usinas da Eletrosul, falta pessoal cte manutenção;
- a área de operação da Usina Termelétrica de Alegrete
não dispõe de técnicos para ·operar simultaneamente seus dois
grupos geradores;
.
_
___ -~
- o Centro de Operação do Sistema (COSI) nãotem
o contingente adequado para suporte.
-- a operação simultânea dos quatro grupos da termoelétrica de Chaqueadas só é possível com "dobra'' dos turnos;
- a área de manutenção mecânica e geral da te~oe
létrica de Charqueadas não poss-ui pessoal pata os serviços
de rotina;
- a engenharia de manutenção das termoelétricas não
tem técnicos especializados;
_
- a área de equipamentos de transmissão perdeu todo~
os engenheiros especialistas em transformadores;
- a usina de Jorge Lacerda, para operar suas quatro
unidades, necessita dobrar o turno de cinqüenta por cento
do pessoal;
- o setor de manutenção de telecomunicaÇãO S:offeu·um -corte localizado de trinta e dois por cento n() seu_ pessoal,
provocando grave deficiência na ~Con-serv-àçãO do sistem~ de
microondas, teleproteção e de trans~issão ele dad_o~_:
_
Deficiências tão graves- já estão -criando problemas que
ORDEM DO ri IA
tendem para o agravaemnto·:- linhas de _transmissão desliga9as
por falta de limpeza nas- faixas, de troca de isoladores e por
Item 1:
carroção nas torres de transmissão; falha em fransformadores _
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58
e reatares devido à corrosão dos acessórios e à degradação
DE 1992-COMPLEMENrAR
'
do óleo isolante; falhas em equipamentos de manobra (disjun:..
(Em regime _de ~!gênda~ riOs termos do353-,
tores e seccionadores) provocadas pela corrosão e-pela falta
de revisão.
-_____ parágrafo único, do Regimento Interno.)
-Votação, em turno único,_ do Projeto de Lei da
É demasiadamente longa essa enumeração, Sr. PresidenCâmara n~' 58, de 1992 (n' 73/91, na Casa de origem),
te, Sr' e Srs. Mais e ainda mais graves problemas, tais co~_o_
de iniciativa do Presidente da República, que institui
a diminuição da confiabilidade e disponibilidade das máquinas
a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras
das termoelétricas e a perspectivas de elevadíssimos_ custos
providências, tendo
para recuperação. Existem unidades das terrnoelétricas que
Parecer, proferido em Plenário, Relator: SenadOr
estão em operação, sem revisão, há sententamilho_r~,_ quando
Cid Sabóia de Carvalho, favorável ao Projeto e às
a revisão é necessária a cada quarenta mil horas.
Emendas de n"" 2, 3, 4, 5, 7, 8.. 9, 10, 12, 13, 15,
Em se tratando das hidrelétricas, a usirta de Passo FUndo
17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 44 e
está indisponível, por causa de problemas nos pólos dos gera52, r
termos_ do SUbstitutivo que oferece; contrário dores e na vedação das válvulas borboleta dos con-d~tos forçaàs _de n~ 11, 14, 16, 22, 24, 31, 32, 34, 39, 40, 41,
dos. O mesmo acontece· com a usina de Salto Osório, poi
42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55 e 58; pela
problemas de cavitação nas_turbinas.
_
prejudicialidade das de n95 1, 6, 21, 23, 35, 36, 38,
Todos esses. problemas, Sr. Presidente, apontam para
49,56e5L ~~·~
~
~
um futuro agourento: o sistema Eletrosul está sendo co-nduA
Presidêncía
pede
oS--s-rs.
-SemiàoreSq~e
se encontram
zido para o sucateamento,. inexorável e maliciosamente.
nas dependências do Senado Federal que venham imediataTal processo vem sendo implementado à revelia e com
mente ao Plená~o, a fim de ser cumprida, a partir de agora,
total desconsideração do Congresso Nacional por parte das
a Ordem do D1a, que prevê a votação da Lei Orgânica da
lideranças do setor elétrico brasileiro, especialmente na direAdvocacia-Geral da União.
ção da Eletrosul.

art.
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Na Casa estão presentes 67 Srs. Senadores e, neste momento, em plenário, apenas 28, segundo informação da Secretaria-Geral da Mesa. A matéria colocada em votação na sessão
anterior não obteve o _quorum qualificado necessário.
Passa-se, agora, à votação do substitutivo do Relator,
ressalvados os destaques dele requeridos, os destaques para
as emendas e o destaque para a votação do art. 15 do projeto
para ser incluído no substitutivo.
·
A Presidência pede, portanto, aos Srs. Senadores, que
tomem assento nas suas respectivas bancadas, porque vai-se
processar a votação do substitutivo, Pelo pro~essoc ·nOITiihãl,
por se tratar de lei complementar à Lei Orgâmca da Advocacia-Geral da União.
o

•

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro pela ordem._
O SR. NELSON CARNEIRO (PDMB- RI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V.
Ex~ eSclarecesse se a Emenda n~ 11, destacada, figura entre
as que vão ser examinadas em separado, porque é de minha
autoria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,- A Presidência informa a V. Ex• que a emenda agora referenCiã.da
se encontra realmente para o destaque desejado.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Muit~

obrigado a V ..

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Vai sor procedida a votação do substitutivo.
A Presidência visuali~a, juntamente com a SecretariaGeral da Mesa, apenas 29 Srs. Senadores em plenário. Todavia, encontram-se na Casa, neste instante, 67 Srs. Senadores.
Há, portanto, condições de votarmos a lei complementar,
garatindo-se-lbe o quorum qualificildo.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex~

Cmtcedo
-

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do or~Q.or.) - S_r. Presidente, eu gC?stari~ de fazer
um apelo a V. E~ para que, com a habitual tolerância com
que tem presidido esta Casa, assegurasse aos Srs, Senadores
a possibilidade de acorrer ao plenário, posto que muitos deles
se encontram em seus gabinetes.
Se possível, eu pediiia que V. Ex~ aguardasse mais quatro
ou cinco minutos, tempo necessário para que os Senhores
Senadores cheguem ao plenário e possamos votar a .matéria
com o quorum exigido pela própriã Constituição, ou seja,
pela maioria absoluta, talvez com um quorum em torno de
50 Senadores. Isso não _será difícil, pois temos, se não estou
equivocado, mais de 60 Srs. Senadores presentes no Senado
Federal, no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência faz Suas as palavras do nobre Líder Marco Maciel
e conclama, uma Vez mais - a quarta, pottahtó, na tarde
de hoje -os Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes ou nas demais dependências do Senado Federal para
que-venham imediatamente ao plenário, a flm de se processar
-- --·
a votação na matéria:
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O SR. HUMBERTO LUCENA ...,. Sr. Presidente, ainda
estamos em
fase de encaminhamento de votação?
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:._Estamos-processando a votação" do substitutivO.
·
O SR. HUMBERTO LUCENA - Então, ainda estamos
em fase de encaminhamento, e eu pediria a palavra a -v.
Ex• para falar em nome da Bancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.

O

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs: Senadores, por
um dever de justiça, neste instante, eu gostaria de enaltecer
o-efiCiente trabalho do Senador Cid Sabóia de Carvalho, como
Relator da matéria na Comissão d~ Constituição_,__Justiça e
Cidadania, do Senado Federal.
Como se sabe, esse projeto de lei complementar demorou
algum tempo na Câmara dos Deputados e foi ali objeto de
um grande debate, pela contrové_rsia que geraram alguns dos
seus aspectos.
Em chegando ao Senado, incluído que foi na pauta da
Convocação Extraordinária, que terminou no dia 31 de julho
próximo passado, esse projeto de lei teve um andamento rápido, graças à atenção que lhe dispensou o Senador Cid Sabóia
de Carvalho, como seu Relator na Comissão de Coi].stituição,
Justiça e Cidadania.
Após uma reunião da bancada do PMDB tomamos a
iniciativa, ae- Cómum ~tordo com os çle~ais Uderes, Senadores Marco Mªciel, dO P'"FL; Fernando Henrique Cardoso,
do PSDB; Maufício Corrêa, -do PDT; Esperidião Amin, do
PDS; Jonas Pinheiro, do PTB; Ney Maranhão, do PRN; Amazonino Mendes, do PDC, de solicitar urgência, para que a
matéria fosse apreciada no menor prazo possível.
Realmente, estamos aqui coroando todo esse esforço,
ao tentarmos votar o substitutivo oferecido na Comissão_ de
Constituição, Justiça e Cidãdania- pelo SenadOI--Cid Sabóia
de Cai-valho, como seu Relator.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha preoCUpação ein
registrar, neste momento, o trabalho do nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalh_o é jUStaniente_ e-m face de _algumas críticas
que lhe foram ~irigidas apressadam~P:t~ p~r -algun~ _Setores
da imprensa, nó sentido de que S. Ex~ estaria capitarieando,
no Senado Federal, um verdadeiro "trem da alegria".
Sr. Presidente, isso não procede. O nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho é um homem de bem a toda_ prova, que
tem pautado a sua atuação parlamentar por absoluta seriedade
e grande competéncia; portanto, seria incapaz- de- aceita-r ã
inserção, num projeto de lei complementar dessa importância,
de norma que viesse a s.er recebida como um fayor:~ci_mento
privilegiado a algumas categorias de servidores públicos. S.
Ex~ jà explicou, em reuniões na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, e em reunH,iô com os J;..ídere_s dos Partid~s,
na presença de V. Ex~, os õbjetiV()S principais do seu trabalho,
que culmina com um substitutiv-o.
__
O que procurou o Senador Cid Sabóia de Carvalh?, ao
aperfeiçoar o projeto de lei que nos chegou da Câmara· dos
Deputados, no tocante à instituição da Advocacia-Geral da
União, foi tão-somente assegurar que todos aqueles que com- põetri os diversos setores juiídicos do Sec-Viço Público fica:_ss~m
lotados na Adv_ocacia-Geral da União, sem que, porém, se
lhes assegurasse qualquer vantagem financeira--adicional, ao
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o Senador Cid Sabóia de-carvalho acolherá e que restringirão favorável ao substitutivo do qual é autor o Senador Cid Sabóia
qualquer interpretação que possa, por acaso, pôr em dúvida de Carv3lho e frisar que esta posição decorre dos esclarecimentos que em boa hora presto a todos o Senador Cid Sabóia
a lisura ·das intenções.
Além disso, o Senador Cid Sabóia de Carvalho acomO- de Carvalho, em reunião _teali~da hoje pela manhã, durante
dou, de acordo com aquilo que me parece ser o corret~, a qual ficou perfeitã.menfe caracterizadã. a fmpro-cCdência das
pela referência já feltã. na- própria Constituição, quanto à posi- alusões que pretendem diminuir o trabalho do relator ou mesção dos Procuradores da Fazenda Nacional esta:em vinculados mo inquiná-lo de lesivo aos-interesses do País.
Por isto tudo, pelo que aqui já foi colocado pelas Lideao Ministério da Economia, Fazenda e Planejam,epto, como
a Constituição reza. De tal forma que penso que devemos ranças_ e pelo esclarecimento que já nos foi prestado pelo
Senado_r Cid Sa~ói;a de Carvalho, o nosso encaminhamento
votar esse parecer sem nenhuma restrição.
Na verdade, a referêncía que permaneceU, quanto à possi- é favorável ao substitutiv9 de sua au,toria._
bilidade da existência, nesse parecer, de alguma situação que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
acomodasse posições dos assistentes-jurídicos, real~ente há a palavra, para o último encaminhamento, ao nobre Senador
essa acomodação, mas, nos próprios termos, a União não Cid Sabóia de Carvalho, eminente Relator da proposição.
pode dispensar o trabalho daqueles que já-eStão-contratados
O SR. Clil SABÓlA DE ÇARVALHO (PMDB - CE_
por ela, nem tampouco favorecer indevidamente, promovendo-os ou abrindo possibilidades para isonomias que não sejam Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Piesldente;
eu, inicialmente, gostaria de sugerir a V. Ex~ que mandasse
acolhidas pela lei.
Evidentemente, se esses assistentes jurídicos permane- convoca_r_os Senaçior~s.que estão n~s c;::o~issõeS: para que Vies-:
cerem e ficarem vinculados ao Advogado-Geral da União, sem v<?tar porque, do_ contrário, faltará o quorum espeCial
parece-me do _mais elementar bom senso. Não existe aí a para a lei complementar.Sr. Presidente, como bem anM.nciou o Sçnador Fern_ando
tentativa de, sem concurso, equiparar posições; o que existe
é uma coordenação administrativa necesSária pata o bom de- Henrique Cardoso, como bem ar:úmciou o Senador Humberto
--Lucena, o Senador Elcio -Álvares, o Senador Esp_e_I:idião.
sempenho da Advocacia-Geral da União.
Sendo assim, embora o Deputado José Serra esteja au- Arn.in, eu acolherei aquelas emendas que ViSáiii mdhorar ainsente do Brasil neste momento e eu não tenha podido consul- da o texto e afastá-lo -de toda e qualquer má interpretação.
Na verdade, o trabalho foi feito cuidadosamente-e como
tá-lo diretamente, já o havia avisado que as nossas assessoriãs,
em reunia-o, -discutiram o parecer e Verificaram qüê efetiVa-- se trata de um órgão do Poder Executivo, não poderíamos
mente o Senador Cid Sabóia de Carvalho havia escoimado aqui dizer ao Poder Executivo com quem ele deve contar,
aquela primeira versão que não fora feita diretamente por como deVe Ser o õigão de que ele disporá para a advocacia
ele, mas tinha sido fruto do espírito conciliadOr de- S. Ex~, da União. E assim fizemoS confatõs~ inclusive esta manhã
que acolhera sugestões até mesmo da OAB e que pOderiam airida, até com õ Ministro da Justiçà, quãndo discutimos Os
dar ainda uma certa impressão de que eventualmente algumas últimos detalhes a respeito_ deste sub~:~titutivo_. A intençã9_ ~-o
categorias funcióltais, no futuro, pudessem vir a se beneficiar Senado é cooperar Com <,\República para que ela. finalmente,
ten.6-a esse órgão IDOdelar que será a Advocacia-Geral da
dessa ~ossa decisão.
_
~as, mesmo isso, agora na nóva VerSão, t'Ói Controlado, · União. Na veidade, quando a ~atéria tramitou na Câníara
de modo que não só o. voto_ dQ P.SDB deve. ser favorável - dos Deputados encontrOll alguns equívocos e algumas más
infciiíriã.ções generalizadas. Hoje, os próprios SrS. D-eputados
ao relatório, se não, quero também trazer a minha voz de
apoio ao que já foi dito pelos eminentes Líderes do PMDB poderão, numa nova verificação da matériá, alcançar a verdadeira situação que cerca a organização da Advocacia-Gerai
e PFL quanto ao trabalho do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Em certos momentos, embora desnecessário, porque ve- da União.
mos o Senador Cid Sabóia de Carvalho aqui com Um enorme
Não há ínteresse _éscUSO, ~i9 pode a UniãO diSpenSa~
empenho, quase que diariamente indo à tribuna e defendendo o trabalho daqueles que já lhe seivem, os assiStf:rites jUrídicos
os seus pontos de vista com a maior lisura. Portanto, seria trabalham diãriainente no seu mister; o grosso da ar:recadação
praticamente desnecessário transmitir qualquer palavra de so- _ nacional se dá na advocacia das autarquias, portanto, nas
lidariedade, mas, em certos momentos, é necessáriõ que assim
procuradorias ãutãi(J.UícatCNão é possível esconder o trabalho
se faça. COmo houve--ªlguma alusão incorreta, injusta ao Sena- da Procuradoria da Fazenda Nacional e nem esquecer a reserdor Cid Sabóia de Carvalho, eu também queria, além de
-va constitucional feita quanto a ela ria carta de 198S.
dizer que o PSDB vota a favor, trazer a minha solidariedade
Do mesmo modo não_ se pode esquecer que a Advocaciapessoal ao Sena!ior Cid Sabóia de Ca.rvalho na linha do já Ger::U da União precisará realizar concursos_ para preehcher
expendido pelos meus eminentes colegas Líderes já citados. o seu cargo maior que é o cargo de Advogado da União.
Essa é a -minha opinião.
Esse cargo somente será preenchido por concurso público
O Sr. Esperidião Am.in- Sr. Presidente, peço a palavra de ·provas e títulos e só chegarão a de, afora os concursados,
os Procuradores da República que, na forma da Constituição,
para encaminhar a votação.
optarem por esta nova função.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
De tal sorte que o projeto- que será hoje verificado nessa
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
última versão ele é absolutamente normal, ele é absolutamente
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encami- cívico, ele é constitucion~, porque resguarda todos o parâmenhar a votação. Sem revisão do orado.r.)- Sr. Presidente, tros previamente existentes na: Constituição.
apenas para secundar o que aqui já fOi dito pelas Lideranças
Daí por que, nós espêfáfuos·, Sr. Presidente, que aprovePartidárias, fazendo minhas as observações, especialmente mos essa matéria hoje porque há muito_ que esta Casa deve
as do Senador Elcio Álvares, quanto ao mérito, quanto ao fazer. Deveremos votar nas próximas horas a questão da reforalcance do projeto gostaria de dizer que a nossa posição é ma agrária, há eSsa polêmica questão dos portos e nós temos
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que desobstruir a no::.sa pauta, hoje, votando essa matéria
de magna importância.
- Sr. Presidente, por fim quero agradecer as referências
que a mim foram feitas pelos nobres Líderes que falaram

há poucos instantes, sendo isso o encorajamento para novas
tarefas e outras funções que, porventura venham a nos caber
enquanto desempenhemos o mandato senatorial.
Volto a apelar a V. Ex~ a fim de que providencie a chamada nas Comissões dos Senadores para que venham ao Plenário.
Há mais de 60 Parlamentares na Casa.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concluído,
portanto, o encaminhamento de votação.
A Presidência esclarece que esta matéria exige quorum
qualificado, por se tratar de projeto de lei complementar,
e que já determinou às comissões que estão reunidas que
suspendam os seus trabalhos até que se processe essa votação.
Há informação de que sete Senhores Senadores se acham
na Comissão parlamentar de Inquérito. A Presidência já-reCOmendou a um assessor da Casa que fosse levar ao Presidente
Benito Gama a solicitação para que fizesse cesSar-os trabalhos
por alguns instantes.
A Presidência pede, portanto. que os Srs. Senadores to-.
mem assento nas respectivas bancadas a fim de que se processo
a votação.
O Sr. Elcio ~vares - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares, pela ordem.
O SR- ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Pela ordern. Sem
revisão do orador.) -Sr_._ Presidente, a CPI está realizando
os seus trabalhos na Aia Nilo Coelho. -Seria interessante qUe
os Srs. Senadores, membros da Comissão, fossem avisados
sobre a votação. Eu me incumbiria de ir à comissão e Comunicar aos nobres colegas para que eles compareçam ao Plenário, porque no moriiento üão temos ainda o quorum suficiente
e com a presença dos Senadores que estão na CPI alcança·~
·
ríamos esse número.
Solicito que a Presidência -nos conceda, por favor, três
ou quatro minutos, p3ra que os colegas compareçam aqui
em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~s) -a Presidência
defere a solicitação do nobre_ Líder Elcio Alvares.
Reiterainos _o apelo aos Srs. Senadores e determinamos
às comissões_ que ~uspendam os seus trabalhos, confiando que,
no espaço de teriipo · solicitado pelo Líder em exercício do
PFL, os Srs. Senadores que se achem porventura ou por desventura nessas comissões estejam a"qui nO·plenário.
O Sr- Ronan Tlto -Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão- do orador.)- Sr. Presidente, solicitei a palavra para
fazer um apelo a V. Ex•, que peÇa___ a- alguém da Mesa para
avisar aos membros da CPI que, em primeiro lugar, eles não
poderão estar funcionando enquanto o plenário está-- füncionando, e, se vierem os sete elementos da CPI teremos o quoR
rum suficiente para vOtaÇão da lei.
Aproveito a oportunidade para fazer um apelo também
aos colegas que estão nos gabinetes, que venham ao plenáriO
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iim:!diatamente para que possamos votar essa lei de magna
importância e. principalmente, para coroarmos de êxito -esse
trabalho extraordinário realizado pelo Senador Cid Sabõia
de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Ronan Tito, a Presidência já faz seis solicitações reit~radas
com a tonitruância que as cordas vocais permitem ao Presidente. Vamos aguardar os dois minutos para ver se o nosso
apelO encontrou ressonância favorável OO:;" nossos eminentes
colegas.
Completamos, agora, o quorum com a chegada dos Senadores Alfredo Campos e José Paulo Bisol. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa, temos em plenário 42 Srs. Senadores.
Vamos processar a votação.
A Presidência informa aos Srs. Senadores recém-_chegados ao plenário que se vota, neste instante, o substitutivo
da lavra do nobre Senador Cid Sabóía de Carvalho a Projeto
de Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. __
Em votação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
vamos dar tempo, a fim de que 6 Senador Elcio Álvares
. volte.. da sua missão.
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recorda-se de que realmente o nobre Senador Élcio
Álvares foi o mensageiro da convocação, levando a boa nova
aos noss_os representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito.
A Presidência relembra aos Srs. Senadores que há a ne-cessidade de 41 votos "sim" para que o substitutivo_seja considerado aprovado.
Os Srs. Senadores podem tomar assento nas suas respectivas bancadas, acionar a tecla respectiva para que haja realmente a votação do substitutivo.
O Sr. Aureo MeDo -Sr. Presidente, não posso acionar
a tecla de votação, pois o paínel está apresentando defeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede_ ao nobre S.::nador Aureo Mello que, conco-mitantemente ã proclamação do resultado, anuncie o seu voto,
já que há uma falha técnica no painel eletrónico. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
··-Albano Franco- Alexandre Cos.ta ~Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Antonio Mariz Chagas Rodrigues - Cid Sabóia Carvalho - Dario Pereira
- DitCeu-carnetro - Divaldo Suruagy_- Eduardo Suplicy
- Elcio Álvares- Enéas Faria- Esperidião Am-iri .=....:..-F.Rollemberg- Fernando Henrique Cardoso- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - João Calmon - João Erança - João Rocha Josaphat Marinho - José Eduardo - José_ Fogaça - José
Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - _Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão---:-_Qdacir
-Soares - Ronaldo Aragão - Nóiiàil Tito - Ruy Bac~1ar
-Saldanha Derzi.

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
José Paulo Biso!.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Sendores já votaram? (Pausa.)

João França- João Rocha- Josaphat MarinhoJosé Eduardo- José Fogaça- José Richa- José

Vamos proclamar o resultado.
Votaram Sim 45 Srs. Senadores; e Nâo 1.
Não houve abstenções.
Total de votos: 46.
Compute~se

Sarney - Jutahy Magalhães - Lavosier Maia - Lo orival Baptista - Lucidio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel- Meira Filho
-Nabor Júnior- Nelson Carne-irO- Ney M3ranhão

também o voto do nobre Senador Aureo

Mello, que vota Sirri.
Aprovado o substitutivo.
Em razão da aprovação do substitutivo, fic3rani piejudicados o projeto e as emendas não destacadas..

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
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A Presi·

dência esclarece aos Srs.Senador_es que vamos proceder a 10
votações sucessivas, onde haverá a necessidade de explicitação
do voto através do painel.
Passa-se à votaçã-o-dos destaques e de parte do substitutivo.
- -"'"Votação nominal dos Requerimentos n~5 559 a 563-.
Vamos proceder à votação nominal de cada um dos destaques.
_:
-__

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
vamos votar inicialmente os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sim. Tra·
ta-se do destaque constante do Requerimeiltó ri!>-559, de 1992.
Tem a palavra o nobre Relator, para-se manifestar sobre
o destaque.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para
emitir pareCer. Sem revisão do orador.) --Sr. Preside-nte,
o parecer é faVoráVel.

O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides)- Os Srs. Senadores já podem votar o destaque do nobre Senador Alexandre
Costa, para a rejeição das expressões: "especialmente", "principalmente" e "excepcionalmente".

O SR. ELCIO ÁLVARES- Sr. Presidente, meu voto
é "sim", de acordo com o Relator.

- Odacir Soares - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
- Ruy Bacelar - Saldanha Derzi
. VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: Gerson Camata
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _: Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou proclamar o resultado.
Votaram Sim 45 Srs. Senadores; e Não 1.
Não houve abstenções.
Total de votos: 46.
Aprovado_, portanto, o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- em votação, ·
agora, o Requerimento n<:> 560/92, de destaque para a rejeiçãO
da expressão "inclusive promoção" de autoria do Senador
Alexandre Costa.
Concedo a palavra ao nobre Relator, para se manifestar
sobre a emenda.
-

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presidente, o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Albano Franco -

midade com o parecer relatado no momento próprio pelo

Relator Cid Sabóia de Carvalho, S. Ex• se manifesta ·pelo
"sim~'.

TOdos os SrS. Senadores já votaram?
Vou proclamar o resultado.

O Sr. Odacir Soares- Peço que seja- computado o meu
voto, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ EDUARDO- Sr. Presidente, queira re&is·
Jrar meu voto "sim", que não foi registiaâo- ã tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presidência, então, vai anular essa votação e proceder a uma outra.
Neste momento, os Srs. Senadores já podem votar.

Alfredo

Suruagy -Eduardo Suplicy- Elcio Álvares - Eneas
Faria- Esperidião Amin -f:. Rolle~berg- Gerson

Camata - Guilherme Palmeira -Hugo Napoleão Humberto Lucena -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em confor-

Alexandre Costa -

Campos --Almir Gabriel- Alufzio Bezerra- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras -Cid Carvalho -- Dario Pereira - DirCeu Carneiro - DiValdo

João Calmon -

João. França

- João Rocha -Jonas Pinheiro - J<>saphat Marinho
-José Eduardo- José Fogaça- José Richa- José
Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoi!;'ier Maia- Lourival Baptista - Lucidio Port~lla - Magno Bacelar
--:- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Meira Filho
-Nabo~ Jú~ior -Nelson CarneírO _:..:. :. . Ney Maranhão

- Odacu Soares -

Ruy Bacelar-

Ronaldo Aragão ,- Ronan Tito
Saldanh~_p_erzi

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
·-

-

Todos os

Vou proclamar o resultado:
Vo_taram Sim 46 Srs. SenadOres.-------Não houve votos contrários nem abstenções.

Total: 46 votos.

(Procede-se à votação.)

Aprovado.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
Alfredo

requerimento n<:> 561, de 1992 de destaque para a rejeição

Campos- Almir Gabriel- Aluizío Bezerra- Anto-

do art. 63 do Substitutivo do PLC58/92, de autoria do Senador

nio Mariz -

Chagas Rodrigues.
Concedo a palavra ao nobre Relator para_se manifestar
sobre a matéria.

Albano Franco -

Alexandre Costa -

Aureo Mello -

Cid Carvalho -

Chagas Rodrigues -

Dario Pereira -

Dirceu Cárneiro -

Divaldo Suruagy -Eduardo Suplicy- Elcio Álvares
- Eneãs Faria- Esperidião Amin- F. Rollemberg
-Fernando Cardoso- Guilherme Palmeira·- Hugo
Napoleão- Humberto Lucena --João Calmon -

OSR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presidente, entendo que o Relator -precisa se pronunciar SObre
- essa supressão.
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O ~Senador Chagas Rodrigues entende que o art. 63 é
excessivo e que a sua supressão- agiliza a presente lei complementar ao permitir que seja mã.is djreta e mais resolutiva
nos seus princípios.
Por isso, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação:
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Aluizio Bezerra
Antonio Mariz
Aureo Mello
Beni V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Dirceu Carneir-o
DiValdo Suruagy
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Eneas Farias
Esperidião Amin
F. Rollemberg
Fernando Cardoso
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
João Calmon
João França
João Rocha

Vou proclamar o resultado:
Votaram Sim 46 Srs. Senadores, e Não 2.
Não houve abstenções.
Total de votos: 48
:Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votação do
destaque para Rejeição- do Parágrafo Úníco do_art_. 33, do
substitutivo, de autoria do Senador Chagas Rodrigues, constante do Regimento n' 562, de 1992._
.
. - É uma conseqüência da aprovação ariterior, segundo en- tende a Secretaria_-Geral da Mesa.
Tem a palavra o nobre Relator, para se pronunciar sobre
a êinenda.
. - O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, essa emenda já foi
devidamen~e estudadª- 1 já çomo conseqüência da aprovação
anterior. Então estaria uma na dependência- da outra.
O parecer é favorável.
-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Portanto,
o parecer é favorável. ·Os Ses._ Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

Jonas_ Pinheiro
José Eduardo
José Fogaça
José Richa
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucidio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Meira Filho
Nabor Junior
Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Gerson Camata
·
Josafhat Marinho
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
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_VOTAM "SIM" ÕS SRS. SENADORES:
-Albano Franco
- - -- Aiexãildre Costa
Alfredo Campos
- Almir Gabriel
Aluizio Bezerra
Antonio Mariz
Aureo Mello
Beni V eras
Chagas Rogrigues
Dario Pereira Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
- Eneas Faria
- Esperidião Amin
F. Rollemberg
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
João Cahnon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaça
• José Richa
José Samey
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucidio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marcr- Maciel
Meira Filho
Nabor Júnior
__Nelsc;:nl Carneiro~
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Ney Maranhão
Odacir Soares
Ronaldo Aragão ·
Ronan Tito-RuyBacelar
Saldanha Derti.

VOTA "NÃO" OSR. SENADOR:
Gerson Cam3.ta

-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proclamar o resultado.
Votaram Sim 44 Srs. Senadores; e Não 1.
Total de votos: 45.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento n9 563/92, de destaque para a aprovação do
art. 15 do projeto, a fim de ser incluído no substitutivo, de
autoria do Senador Alexandre Costa.
·· '
Tem a palavra o nobre Relator, para se pronunciar sobre
a emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMbl\ --,. CE.
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, de acordo com o
nosso substitutivo, a iriclusão desses termos não traz prejuízo
-- ___
___ "- _
algum, apenas esclarece.
O parecer é favorável.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável. Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à vatação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Cásta
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Aiuizio Bezerra
Aureo Mello
Beni V eras
Chargas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Elcio Álvares
Eneas Faria
Esperidiao Arnin
F. Rollemberg
Fernando Cardoso
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleao
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaca
José Richa
José Samey
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
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Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Barcelar
Marco Maciel
Meira Filho
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Gerson Camata
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Todos os

Vamos proclamar o resultado. (Pa_usa. J _
Votaram Sim 42 Srs. Senadores; e Não 1.
Total de votos: 43.
O artigo foi aprovado.

O SR. CID SABÓIA DE CÀRV ALHO- Sr. Presidente,
-peço que V. Ex~- compute o meu voto, porque, enquanto
eu atendia à Assessoria, não pude votar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência computa o voto do nobre Senador Cid Sabói3. de Carvalho, que deixou muito clara a sua intenção de votar favoravelmente.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço
que V. Ex~ faça constar o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Behevides) - O Senador
Mansueto de Lavor também vota favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro · Benevides) ,-:· l.>assa-se,
agora, â votação das emendas destacadas, através dos Requerimentos N~ 564 a 568·.
______y Q~ação nominal.
Do Senador Nelson Carneiro, Emenda n"' 11.
Concedo a palavra ao nobre Relator Cid Sabóia de Carvalho, para se pronunciar sobre a emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
para proferir parecer.)- Sr. Presidente, essa emenda, por
um equívoco, deixou de ser aprovada pelo Relator.
Além de ser_ de autoria do no.sso _mais antigo compa-nheiro, Senador Nelsori-Carneiro, bem demOnstra-o seu-espírito perspicaz na busca dessas pequenas questões que poderiam fiCar" eS-quecidaS. -s. Ex~ ·nos lembra esse detalhe: que
esc~ap<?u do Parecer.
Assim, sou pelo acolhimento da sugestão do Senador
Nelson Carneiro~ Opinando fªvo_r~velmente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Sena·
dores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

. VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
·Albano Franço
Alexandre Costa
Alfredo Campos
--Almir -Gabriel
Aluizio Bezerra
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Antonio Mariz
:Beni V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho

Em votação a Emenda n'? 39.
Os Srs. Se!ladores podem vo_tar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

Dario Ferreira
Dírceli Carneiro
Divaldo Suruagy
Elcio Álvares
Eneas Faria
Esperidião Amin
F. Rollemberg
Fernando Cardoso
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra
Áureo Mello
Ené.as Farias
Francisco Rollemberg
_ lo.saphat Marinho
Lourival Baptista
Nabor Júnior
Ney Maranhão.

Humberto Lucena
João Calmon
João Franca
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaca
José Richa
José Sai'ney
J utahy Magalhães
Lavoisíer Maia
Lourival Baptista
L_ucídio Portella

Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Nelson· Carneiro
Ney M!l,ranhão
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Todos os

Vamos proclamar o resultado.
Votaram Sim 44 Srs. Senadores ..
Não houve abstenções.
Total de votos: 44.
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Emvotação
a Emenda n~' 39~ destacada pelo nobre Senador Áureo Mello.
Concedo a palavra ao Relator, Senador Cid Sabóia de
CarValho, para se pronunciar sobre a emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
o parecer é contrário, -por estar em desacordo com o que
deliberaram as Lideranças esta manhã.
Ficou esclarecido que essa lei seria basicamente institucional. É uma lei complementar, que trata mais da Advocacia
como órgão. Nela não há transformação de cargos, nem aproveitamento.
o parecer. portanto, é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
é contrário.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Costa
-Alfredo Campos
Almir Gabriel
AntOriio Mariz
Beni Vera
Cid Carvalho
Dario Pereira
Dirceu Carrieiro
DiValdo Suruagy
_- Élcio Álvares
Esperidião Amih
Fernando Cardoso
Gerson CamaraGuilherme Palmeria
Hugo Napoleão
João Calmon
·João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
José Eduardo
José Richa
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lavoisfer Maia
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
- Meira Filho
-~Nelson Carneiro
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proclamar o resultado. (Pausa.)
Votaram Sim 8 Srs~·senadores; e Não,-36.
Total de votos: 44
A emenda foi rejeitada.
QSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n9 47, do nobre Senador Nabor Júnior.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Cid Sabóia
de Carvalho, para se pronunciar sobre a emenda.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente. o parec_eré contrário,
pelas mesmas razões, ou seja, ·a emenda não está incluída
na linha geral traçada para o acolhimento do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é contrário.

-

a Emenda n" 47.

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES.'
Albano Franco

(Procede-se à_ vota_ç_ão.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORÉS:
~ Áureo Mello
Enéas Faria
Ney Maran~ão

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Alfredo Campos
Almir Gabriel

Albano Franco
Alexandre Costa

Antonio Mariz

Alfredo Campos
Almir Gabriel

Beni V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho

Aluizio Bezerra
Antonio Mariz
Beni V eras

Dario Pereira

Dirceu Cãrrieiro ·
Divaldo Suruagy
Élcio Álvares

Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Dirceu Carneiro

Esperidião Amin
Francisco Rollemberg
Fernado Cardoso
Gerson Càmata
Guilherme Palmeira

Divaldo Suruagy
ÉICio Álvares
Esperidião Amin

F. Rollemberg

Hugo Napoleão

- Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena

Humberto Lucena
João França
João Rocha
Jonas Piiiheiro

João Calmon
João França
João Rocha

Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaça
José Sarney
Jutahy Magalhães

Jonas Pinheiro
José Eduardo
José Fogaça-

Lavoisier Maia
Lourival Baptista

José Richa
José Sarney
Jutahy Magalhães

Lucfdio Portella
Magno Bacelar

Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel

Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Meira Filho
Nelson Carneiro

Ney Maranhão
Odacir Soares

Meira Filho

Ronaldo Arag1io ~

Nelson Carneiro
Odacir Soares

Ronan Tito Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.

A emenda foi rejeitada.

cer.)- Sr. Presidente, pela mesma razão é mantido o "não"
a essa emenda.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Alufzio Bezerra - Áureo Mello
-Enéas Faria- José Richa -Nabor Júnior.

Votaram Sim 6 Srs. Senadores; e Não 40.

trário.
Concedo a palavra ao nobre Relator, para se prOnunciar
- ã respeito da emenda.
_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação.

(Procede-se à votação.)

Total de votos: 46.

~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Em votação

a Emenda n9 51, do Senador Áureo Mello, com parecer con-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (Para e.tllitirpare·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~s) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proclamar o resultado. (Pausa.)

~
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Ronaldo Aragão
Ronan Tito

Todos os

Ruy Bacelar
Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Vamos proclamar o resultado. (Pausa.)

Todos os
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Votaram SIM 3 Srs. Senadores; e NAO 41.

Ruy Bacelar

Total de votos: 44.
A emenda foi rejeitada.

Saldanha Derzi.

·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~ 57, do Senador Áureo Mello, cujo parecer é
pela prejudicialidade.
Concedo a palavra ao nobre relator, para se pronunciar
a respeito da emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, pela prejud.icialidade
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os que entenderem que a emenda está prejudicada votarão "não".
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aluizio Bezerra
Áureo Mello
Enéas Faria
Josaphat Marinho
Ney Maranhão

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Beni V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Divaldo Suruagy
Élcio Álvares ..
F. Rollemberg
Gérson Camata
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
José Eduardo
José Fogaça
José Richa
José Sarney
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Meira Filho
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Ronan Tito-_ ~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proclamar o resultado. (Paus~.)
Votaram SIM 5 Srs. Senadores; e NAO 39.
Total de votos: 44.
A emenda está prejudicada.
A matéria irá ã CoiniSSâb Diretora a fini- de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi!ies) - Sob<e a mesa, o pare_cer da Comissão Diretora oferecendo a redação
do vencido, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 247, DE 1992
(Da Comissão Dir~tora)
- Redaçiio do vencido, para o turno suPiéiÍlentar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 58, de 1992-Complementar (n• 73, de 1991-Complementar, na Casa de origem).

A Comissão Diretora apres_enta a re"dação do vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Pro·
jeto de Lei da Câmara n' 58, de 1992-Complementar (n' 73,
de 1991'Complernentar, na Casa de origem), que institui a
Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, e dá oUtras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de agosto de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -:-_Alexandre Costa, Relator
- Rachid Saldanha De.-.i - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER W 247, DE 1992
Redação do vencido, pàra o _turno suplementar,
· do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
IJ."' 58, de 1992-Complementar (n9 73, de 1991, na Casa
de origem), que institui a Lei Orgânica da Advocacia·
Geral da União, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Das Funções Institucionais e d8. Composição

CAPÍTULO!

.

Das Funções lnstitucion_~~ ·

Art. 1~ A Advocacia-Geral da União é_~ ~instituição
que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa
aUnião judicial e extra judicialmente, cabendo· lhe, nos termos
desta Lei Complementar, as atividades de consultória e asseSsoramento jurídico do Poder Executivo.
Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União e seus
órgãos vinculados comporão a unidade central do sis.tema jurídico da administração federal direta e indireta.

CAPÍTULO II
Da Composição
-Ai"!. 29 A Advocacia·Geral da União compreende:
a) o Advogado·Geral da União;
b} a Procuradoria-Geral da União e a da Fazenda Nacional;
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c) a Consultoriii.-Geral do Poder Executivo;d) o Conselho Superior âa Advocacia-Geral da União;

e
e) a Corregedoria-Geral da Advocacia da União;
II -órgãos de execução:
. . ... a) as Procuradorias Regionãis da União as d3. -F-azenda
Nacional, e as Procuradorias da União e as da Faz~nda Nacional nos Estados e no Distrito Federal e as Procuradorias SeccionalS destas;
b) as Consulto rias Jurídicas -dos Ministérios, da Secretaria-Geral e das demais Secretarias da Presid~nda da República
e do Estado-Maior das Forças Armadas;
III -órgãos de administração e cortt_i"ol_e:_
a) o Gabinete do Advogado-Geral da União;
b) a Diretoria-Gerai da Administração; e
c) a Secretaria de Controle Interno.
§ 19 As Procuradorias Seccionais, subordinadas às PrOcuradorias da União e da Fazenda Nacional nos Estados e
no Distrito Federal, serão criadas, no interesse do Serviço,
por proposta do Advogado-Geral da União.
§ 2';> As Pro~rador;-as e Departamehtós Jurídicos das
autarquias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia-Geral da União.
Art. 3» SUbordinam-se diretamente ao Advogado-Geral da União, além do seu gabinete, a Procuradoria-Geral
da União, a Consultaria-Geral do Poder Exec:utivq,_a Diretoria-Geral de AdministraÇão; a Secretaria de Controle Interno
e, técnica e jUridicamente, a Procuradoria-_Geral·da Fazenda
Nacional.
Art. 4» São membros -da Advocacia-Geral da União:
o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União,
o Procurador-Geral da Faz;e~da N.aciona_l, o Con,sultor-Geral
do Poder ExecUtiVo, o Corregedor~Geral _da Advocacia da
União, os Seci"etários~Gerais de Contendoso e de Consultaria,
os Procuradores RegiOnais, os ConSultores do Poder Executivo, os Corregedor~s-Auxiliares,_ os Procuradores-Chefes, os
Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais, os-Advogados da União, os Procuradores. da Falenda Nacional e os
Assistentes Jurídicos; e, membros vinCulados à AdvocaciaGeral da Uniã_o._ QS ocupantes de cargos de natureza jurídica
dos órgãos mencionados no § 29 do a:rt,_Z,o.

e

TÍTULO II
Dos Órgãos da Advocacia-Geral da União

Capítulo I
Do Advogado-Geral da União

Art. 5»

A Advocacia-Geral da _União tem por che..fe o
ae-nvre no-meação-pe1õ p-residente
da República, dentre cidadãos maiores de triqta e_ cinco anos,
de notável saber ju,rí4ico e reputação ilibada.
§ 1' O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder ExecutivO, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República.
.
..
§ 2' O Advogado-Geral da União terá substituto eventual nomeado pelo Presidente da República, aterididas as condições deste artigo.
.
. . _
§ 3' O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois
Secretários-Gerais: o de- ContencioSo € O a e_CobSultoriá.Art. 69 São atribuições do Advogado-Gera14a União:
I - dirigir a Advocacia-Geral da União, superintender
e coordenar suas atividades e orientàr-lhe a atuação;
AdVOgaC:tO~Gei-ã.l-dã.-D riiãõ-;

Quartª--félrã- 5 -6317

II -despachar com_o Presidente da República;
III -representar a União junto ao Supremo Tribunal
Federal;
IV--defender, nas açOes diretas de-in-constitucionalidadf:, dentro dÕs limites Hnpostos pelo· ordenanientb constitucional, b ato ou o texto _impugnado;
- v - apresentar as informações a serem prestadaS pelo
Presidente da República, re!ativ~s a·~edidas judicíais impug·
nadoras de ato ou omissão presidencial; · -· ·-··
VI - desisür,- transigir. acOrdar e firmar Coffiproinisso
nas ações de interesse da União, nos termos da 1egislãção
vigente;
VII -assessorar o Presidente da República em _assuntos
de natureza jurídica, elaborando pareceres e-estudos ou pr-opondo normas, medidas e diretrizes;
VIII- assistir o Presidente da República no controle
in-terno dã legalidãde dos atas da Admin1sfrãÇTO;- ---:--- ----,---IX - fixar a- interpretação da Constítuição, das leis, dos
tratados e demais atos. normatiVos, a- ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Fe_d_eral;
X -1:1-nificar a jurisprudência administraffv_a, garantir a
correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as _controvérsias
entre os órgãos jurídicos da Administração Federal;
-XI...:.:. editar enunciados de súmu_la administrativ_a, res.ultantes de jurisprudência ítel"atiVa do_s Tribunais;
XII - exei-cer orieritação normativa e supervisão técnica
quanto aos órgãOs jurídicos das empresaS públicas, das sociedades de economia miSta e das demais efl.tidades controladas,
direta ou indiretamente, pela União;. ___ X~II_-:- baixar os Regimentos interrios da AdvocaCia-Geral da UniãÕ-;XIV- proferir decisão nas sindicânCias e_ nos processos
administrativos disciplinares promovidos pela Cori:-egedoriaGeral e aplicar "penalidades, exceto a de demissão;
XV- homologar os concursos públicos de ingresso nas
carreiras da Advocacia-Geral da União;
XVI____:_ promover a lotação e a distribuição_ dos m-embros
e servidores, no âmbito da Advocacia~Geral da_ União;_
"
XVII --éditã! e 'piatiCar os a toS inerentes a suas atnõui- .
ções;
, XVIII~propor, ao Presidente da República. as alterações -a e-stã Lei Complementar.
§ 1» O Advogado-Geral da União pode representá-la
-junto a qualquer juízo ou tribunaL
§ 2' O Advogado-Geral da União pode avocar quaisquer matérias jurfdicas de interesse desta, inclusive no que
concerne a sua representação extrajudicial.
§ 39 É permitida a delegação das atribuições previstas
no inciso VI ao Procurador-Gerai da üniãô e ãü Procmador-Geral da Faz~nda NacionaL
·

CAPÍTULO II
Das ProcuradoriasMGei'-ais da União e
da Fazenda Nacional

Art. 7" Á -Procur:adoriõ:l-Geiiá da Uruão -11-tcuwbe repr~- sentá-la judicialmente, nos termos e limites deSlãLei Complementar e do seu Regímento Interno.
Art. 8" A Procuradoria-Gerar _d_a Fazenda Nacional é
órgão suborQinad9, técnica e juridicamente, ao -AdvogadoGeral da União e, admiriistrarívamente, ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, exercendo sua-·co_mpetêrtciê
-confoime- a orientação do Ministro de Estado no que diz r:es
peito à política económica,-oompetindo-lhe:
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I - representar privativaiTientC ã União, na execução de
sua dívida ativa de caráter tributário;
II- apurar a liquidez c certeza dos créditos da União
de natureza tributária, inscreveiido-os em dívida ativa, para
fins de cobrança amigável ou judicial;

III -exercer a representação e promover a defesa e o
controle dos interesses da Fa~enda Naçional na$ entidades
de cujo capital participe a União;
IV- examinar previamente a legalidade dos contratos,

acordos e ajustes referentes à dívida pública externa, e propor
a respectiva rescisão;
V- representar a União nas causas de na_tureza fiscal,
judicial e extrajudicialmente; _
VI -desempenhar as atividades de_ consultorié;l e asse$SOramento jurídicos no âmbito do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, seus órgãos autónomos e entes tutelados, obedecido o disposto nos incisos IX, X e XII do art.
s~.

-

-

CAPíTULO III
Da Consultoria-Geral do Poder Executivo
Art. 9"' À Consult_or_ia-Geral do Poder Executivo incumbe colaborar com o Advogado-Geral da União, em seu
assessoramento jurídico ao Presidente da República, prodUzindo pareceres, informações e demais trabalhos jurídicOs que
lhe sejam atribuídos pelo Chefe da instifuiçãó-:
CAPÍTULO IV
Das Coosultorias Jurídicas
Art. 10. Às CoiiSUltorias Jurídicas, órgãos administrativamente subordinados aQs Miilistros de Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de Secretaria da Presid~ncia
da República, e ao Chefe do Estado-Maior das FOrças Arni.adas, compete:
I -assessorar as autoridades indicadas neste artigo;
II -exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos _autônomõs e entidade_s vi_ncul~das;
_
III- fixar a interpretação da ConstítuiÇâ.O, -das leis, do§
tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente
seguida em suas áreas de atua_ç_ão e coordenação, quando
não houver orientação normativa do Advogado-Geral da
União;
IV- elaborar estudos e preparar informações, por solicitação da autoridade a que estiverem subordinadas;
V- assistir a autcii:iâade assessorada no controle int~roo
da legalidade adminiStrativa dos atos a serem por ela praticados_ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entida~
de sob sua coordenação jurídica;
VI- examinar, prévia e conclusivamenfe, ·n-o âh1.bito do
Ministério, Secretaria-e Estado-Maior das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação~-co-iriO -osâos respe-ctfVós
contratos ou instrumentos congéneres, a ser~m publicados
e celebrados;
b) os atos pelos quais se há de reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a dispensa de licit3.ção.
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II- organizar as listas de promoção e de remoção, julgar
reclamações e recursos contra a iriclusão, exclusão e classificação nas listas. e e.ncaminhá-las ao Advogado-Geral da
União;
III- decidir, com base em parecer da Corregedoria-Ge. ral da Advocacia da União, sobre a confirmaçãO rio cargo
ou exoneração dos membros das carreiras da Advocacia-Geral
da União, submetidos a estágio Confirmatório.
·
Parágrafo único. Os critérios disciplinadores dos concursos--a que se refere-o-inciso I são integralmente fixados
pelO Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.
Art. 12. Integram o Conselho Superior da AdvocaciaGeral da União;__
.
.
_.
I - o.Advogado-Geral da União, Ctue o preside;
II- o Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, o Cop_sultor-Geral do Poder Executivo
e o Corregedor-Geral da Advocacia da União;
III -.um representante, eleito, de cada carreira da Advocacia-Geral da União, e respectivo suplente. ·
§ 1"' Todos os membros do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União têm direito a voto, cabendo ao presidente o de des_empate.
§ 29 O mandato dos membros eleitos do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União é de dois anos,_ vedada
a recondução.
§ -3"' Os membros do Conselho são substituídos, em suas
faltas e impedimentos_, na forma estabelecida no respectivo
RegimentO Interno.

CAPÍTULO VI
Da Corregedoria-Geral da Advocacia da União
Art. 13. A CorregOdoi"ia-Geral da Advocacia da União
tem corno 3trióuiçõe's: ·
' ' ., ··
.. · · - - - ..
_ _ I - fisCalizar as atí vidades ftÍncimiais dos nie.mhros da
AdvoC3Cla-Géral d3 Ullíão;
- -II-:- promoVer correição nos_ órgãos_ jurídicos da, Advocacia-Geral da União, Visã.D.do à verifiCação da regUlaridade
e _efiCácia dos ser~iços, e à proposição de medidas, bem como
ã sugestão âe proVidêricias·neceSsáriáS âó se-u·aprirnoramento;
~II -:---:- ~preciar _as _repres_entações !~lativas à atuaç_ão dos
meJ!lbros da Advocacia-Geral da União;
IV_- coordenar o estágio co_nfirmaiório dos integrantes
-das carreiras da Advocacia-Geral âa União;
V- emitir parecer sobre o-desempenho dos integrantes
das carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos a está&io,- Opiiúiilao; fundaine1_1talrilf:nte, por sua confirmação no
cargo ou exoneração;
- _-· VI - instaurar, de ofício ou por determinação superior,
sindicâncias e processos administrativoS disciplinadores contra
membros da Advocacia-Geral da União.
Art. 14. Compete, ainda,~- Corregedoria-Geràl, supervisionar-e, excepcionalmente, promover correições nos órgãos
vinculados à Advocacia-Gerãl da União.

CAPÍTULO Vil
Dos Órgãos de Administração e Controle

CAPÍTULO V
Do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União
Art. 11. Ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da
União compete:
__
.
I-propor, organizar e dirigir Os-conCursos de _ingresso
nas carreiras da Advocacia-Geral da União;

Art. 15. O Gabinete do Advogado-Geral da União e
a Díretoria Gerãl de Administração têm suas competência
e estrutura fixadas em lei e no respectivo Regimento Interno.
Art. 16. A Secretaria de Controle Interno rege-se,
quanto às suas competência e estrutura básica, pela legislação
específica.
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CAPÍTULO Vlll
Dos Órgãos Vinculados

Art. 17. Aos órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas compete:
I - a sua representação judicial e extrajudicial, inclusive
quanto a prerrogativa, garantias, prazos e privt1égios;
II- as respectivas atiVidades de ·consultaria e assessoramenta jurídicos;
_ _
III- a apuração da liquideZ e CefteZa d.o_s-Créditos, de
qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, pai'a fins· de OObrançã-~ãntig-ável ou
judicial.
Art. 18. No desempenho das atividades de consultaria
e assessoramenro-aos 6rgãos jurídicOs --das autarquias ~ das
fundações públicas aplica-se, no que couber, o dispostõ no
art. 10 desta Lei Complementar.
Art. 19. Os óigãos jUrídicos das autarquias e das funda~
ções públicas, suas demais competências, sua estrutura e o
respectivo funcionamento, bein cotno seiis~órgãos, carreiras,
cargos, integrantes e servidores, disciplinam~se pelos atas le~
gais e regulamentares próprios, observado_o_dispost_o nesta
Lei Complementar.
TÍTULO III
Dos Membros Efetivos da Advocacia~Geral da União
CAPÍTULO I
Das Carreiras
Art. 20. Af- carrdnis-de Advogado da U_nião, de Procuradorda Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico compõemse dos seguintes cargos e_feti vos:
I - carreira de Advogado da União:
a) Advogado da União de 2• Categoria (inicial);
b) Advogado da Uniã_o de -1. Catego-riã-(íntefmediária);
c) Advogado da União de Categoria Especial (!iria!);

II -carreira de Procurador da Fazenda Nacional:
a) Procurador da Fazenda Nacional de 2• Categoria (ini-

cial);
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bem como o desempenho de cargo, emprego ou Junção de
nível superior, cOm atividade eminentéinente jur'ídicãs_:_ - § 49 A Ordem dos Advogados do Brasil é representada
na banca exarriinadora dos concursos de ingresso nas carrei_r_as
da Advocacia-Geral da União.
_ . § 59_ Nos dez dias. seguintes ã nomeação, o Conselho
Superior da Advocacia-G.eni.I dã Uttíão_dcive convocar Osno~
meados para escolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogável.
§ 6' Perde o direito à escolb~ de vag~ o nomeado que
não atender à c_onvocaç_ãp _a_ que se refere o parágrafo anterior.
Art. 22. Os dois-primeiroS' anos de exercício em cargo
inicial das carreiras da Advocacia-Geral da União co~respon~
dem a estágio co_nfirmat6rio. -Parágrafo úniCO. - São requisitos da confirmação no cargo a observância dos respectivos de~eres, proibições e impedimentos, a eficiência, a disciplina e a assiduidade.
CAPÍTULO II
_ Da Lotação e da, Dis~ribuiçij.o
Art. 23. C4 membrõs efeth:os da Advocacia-Geral da
União são lotados e distribuídos. pelo Advogado-Geral da
União_.
Parágrafo único. Ã lotação de ASsistente Jurídico nosMinistérios, na Secretaria-Geral e demais Secretarias da Presidência da República e no Estadu-Maio_r das Forças Armadas
é proposta por seus titulares,
CAPÍTULO lii
Da Promoção

Art. 24. A- promoção de _membro efetivo da Advocacia'-Geral da União consiste em seu__a~eSso~à q~.tegoria ü:nediatamente superior àquela em que se encontra.
Art. 25. As promoções _serão processadas semestralmente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União,
para vagas ocorridas-até 30 de junho e até 31 de dezembro
de cada ano, obedecidos, alternadamente, os critériOs ae ariti-..
güidade e mereciinento.
-

. Art. 26. A. promoção por merecimento deve obedecer
b) Procurador da Fazenda Nacional de 1~ Categoria (in~
a critérios objetivos, fixados pelo Conselho Superior da Advotermediária);
··
·
cacia·-Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurariça:
c) Procurador da Fazenda Nacional de Categoria ESpeno desempenho da função, bem como a freqüência e o aproveicial (final);
tamento em cursos de aperfeiçoamento reconhecidos por órIII -carreira de Assiste:nté Jurídico:
gãos oficiais.
a) AssiStente Jurídico de 2~ Categoria"(1nidal);
CAPÍTULO
IV
b) Assistente Jurídico de P Categoria (iTitêrmediária);
Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições,
c) Assistente Jurídico de CategOria" ESpecial (final).
dos Impedimentos e das Correições
Art. 21. O ingresso nas carteiras da Advocacia_~G_eral
SEÇÃOI
da União ocorre mis categorias hliciaiS,-mediante nonie:ação,
Dos
Direitos
em caráter efitivO, de candidatos_. habilitados em concursos
Art. 27. Crs membros eÚ!tivos e VJncuiadàs da Advocapúblicos, de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação.
cia-Geral da União têm os direitOs assegurado~ pela Lei nç.
8.f12-, -de 11 de dezembro de 1990, e nesta lei complementar.
§ 19 Os concursos públicos devem ser realizados na hiParágrafo únic:o. Os cargos das carreiras da Advocitpótese em que o número- de vagas da carreira exceda a dez
por cento dos respectivos cargos, ou, com menor numero, - cia-::.Geral da União têm o vencime-nto- e·r-eriliuiétaÇãéfé:stabeleobservado _o interesse da Administração e a critériO-do Advocídos em lei própria:, observado Q disposto no art. 13S.da
gado-Geral da União,
Constituição Feder~l.
§ 2'? O candidato, no momento da inscrição, há-de comSEÇÃO II
,
..
provar um mínimo de dois anos de prática forense.
_Dos Deveres, ~ Proib_ições _e ~~ l!flpedimentos
9
§ 3 COnsidera-se titulo, para o fim previstO neste arti:.
Art. 28. Os -membros efetívos da Advocacia-Geral da
go, além de ou_tros, regularmente admitidos em direito, o
União têm os deveres previstos· na Lei n 9 8.112, de 11 de
exercício profissioi1al de consultaria, assesSoria e diretorià-,
o

•
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dezembro_de 1990, sujeiiando~se ainda às proibições e impedimentos estabelecidos nesta lei _complementar.
Art. 29. Além das proibições decorrentes do .exercício
de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia~Geral
da União é vedado:
I - exercer advocacia fora das atribuições institUCionais,
exceto se nomeado antes da promulgação da ConsúiUiÇão
vigente;
- __ -_
II -contrariar súmula, parecer normativo ou orientação
técnica adotada pelo Advogado~Geral da União;
III- manifestai~se, -pOr qualquer meio de divulgação,
sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União. ~
~~ ~
Art. 30. É defeso aos membros efetlvos da Advoca~
cia-Geral-da União exercer suas funções em processo judicial
ou administrativo:·
- __ ~- --~~~- I - em que sejam parte;
- II- em que hajam atuado como advogado de qualquer
das partes;
III- em que seja interessado pãrente consangüíneo oU
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo_ grau, bem
como cônjuge ou_ companheiro;
IV- nas hipóteses da legislação processual.
Art. 31. Os membros efetivp& da Advocacia-Geral da
União devem dar~se por impedidos:
I - quando hajam proferido parecer favorável à preten~
são deduzida em juízo pela parte adversa;
II- nas hipóteses. da legislação processual.
Parágrafo único. - N_as__situaÇiS~s previstas neste artigo,
cumpre seja dada ciênCia ao Superior hien~rquico imediato,
em expediente reservado, dos motivos do impedimento, obje~
tivando a designação de substituto.
_
Art. 32. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da
União não podem participar de comissão ou banca d~ concurso, intervir no seu julgãmento e -vótar sobre oi'gahi~3:c;ão de
lista para promo_ç_ão ou remoção, quando concorrer parente
consangüíneo ou afim, eni linha reta ou_ colateral, até o segunw
do grau, bem como cônjuge ou companheiro. _
Art. 33. É vedado aos membros efetivos da Advocacia~Geral da União a participação na arrecadaçãO de tributo.s,
contribuições sociaiS e multas. _
Parágrafo único: -o recebimento de honoráriO de sucumbência e a percepção de valor pro labore serão regulados
na lei a que se refere o art. 63 desta lei çomplcmcntar.
SEÇÃOIII
Das Correições

Art. 34. A atividade funcional dos membros efetivos
da Advocacia-Geral da União está sujeita a:
_
I -correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor~Geral e respectivas auxiliares;
.
II- correição extraordinária realizada pelo CorregedorGeral e por seus auxiliares, de ofício ou por determinação
do Advogado-Geral da União.
Art. 35._. _Concluída a correição, o Corregedor-Geral de~
ve apresentar ao Advogado-Geral da União relatório, propondo-lhe as medidas e providências a seu juízo cabíveis.
Art. 36. Qualquer pessoá'pode representar ao Correge~
dor-Geral da Advocacia da União_ contra abuso, erro grosseiro, omissão ou- qualquer outra irregularidade funcional dos
membros da Advocacia~Geral da União.
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TfWLOIV
Das Citações, das Intimações e das Notincações
Art. 31. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou_-recorrida, na pessoa:

I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas
hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;
II- do Procurador~Geral da União, nas hipóteses de
competência' dos tribunais superiores;
m- do Procurador-Regional da União, nas hipóteses
de competência dos demais tribunais;
IV- do Procurador~Chefe ou do Procurador-Se_ccional
·da União, nas hipóteseS de competênciã dos jufzos de primeiro
grau.
-Art. 38. _Nas_ c;_ausas_..de que trata o art. 8», a União
s~~~ citada na pessoa:__ _
I -do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal e tribunais
superiores;
II- do ·Procurador-Regional da Fazenda Nacional, nas
hipóteses de competência dos demais tribunais;
III -do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional
da Fazenda Nacional, naS hipóteses de competênCiã dos juízos
de primeiro grau.
Art. 39. Em caso de ausência das autoridades referidas
nos arts. 37 _e 38, a citãção se dará na pessoa do substituto
eventua!.
~Art._ 40. As íntimações e notificaÇões São feitas nas pessoas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda
Nacional que oficie nos respectivos autos.

~·
TfTULOV
~· ·~ ~
.
Dos Pareceres e da_ Sómulª de _A_dvocacia-Geral
da UDião
Art. 41. É privativo do Presidente da República submeter assuntos ao exame do AdvogadoRGeral da União, inclusive
para seu parecer.
Art. 42. Os pareceres do_ Advogado-Geral da União
são por este submetidos à aprovação do Presidente da República.
§ 1~ O parecer aprovado e publicado juntamente com
o despacho presidencial vincula a Administração Federal, cu~
jos órgãos e entidades são obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
§ 29 O parecer aprovado, mas não publicado, obriga
apenas as repartições interessadas, a partir do momento em
que dele tenham ciência.
Art. 4~. --Consideram~se, igualmente, pareceres do Advogado~Geral da União~ para os efeitos do art. 42 desta lei
_co_mplementar, aqueles que, emitidos pela Consultaria-Geral
do Poder Executivo, sejam por ele aprovados e submetidos
ao Presidente da República.
Art. 44. Os pareceres das Consultarias Jurídicas, apro~
vados p~lo Ministro de Estado, _pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das dem~s Secretiui3s da Presidência da República
ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, obrigam,
também, os respectivos órgãOs "âutônómos e entidades vincu~
!adas.
Art. 45. A Súmula da Advocacia-Geral da União tem
caráter.obrigatór:io quarito a todOs os órgãos jurídicos enumew
rados no art. -29 desta lei. complementar, bem como àquefes
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das empresas públicas. sociedades de economia mis_ta e-demais
entidades controladas, direta ou-indiretamente, pela União.
§ 19 O enunciado da Súmula editado pelo AdvogadoGeral da União.será publicado no Diário Oficial da União,
por três dias consecutivos.
. _
§ 2~> No início de cada ano, os enunciàdos existentes
devem ser consolidados e_publicados no Diário Oficial da
União.
Art. 46. Os pareceres do Advogado-Gerai da Uniij.o,
aprovados pelo Presidente da República, inserem-se em coletânea denominada "Pareceres da Advocacia-Getal da União",
a ser editada pela Imprensa Nacional.
TITULO VI
Das Disposjções Gerais e Finais
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I I - do Ministro de Estado, do Secretário-Geral ou titular de Secretaria da Presidência da República, ou do Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, os cargos em comissão
de Consultor Jurídico.
.
__ § 1~' São escolhidos dentre os meinbros efetivos d3 Ad-·
vocacia-Geral da 'união Õ Corregedor-Geral e os Curregedores-Auxiliares, bem como os Procuradores-Regionais da
União e da Fazenda Nacional, e _os Procuradores-Chefes da
União e da Fazetida Nádõnal e os Procuradores-Seccionais
da União e da Fazenda NaciOnal, dentre os integrantes das
respectivas carreiras.
§ 2' O Presidente da República pode delegar ao Advogado-Geral da União competência para prover, noS termos
da lei, cargos efetivos e em comissãO da instituição. - · ·
Art. 52. Aplica-se ao Advogado-Geral da União, ao
Procurador-Geral da União, ao Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, ao Consultor-Geral do Poder Executivo, aos Consultores do Poder E:!(ecutivo e aos Consultores Juríd_icos, no_
que couber, o disposto no Cãpítulo IV do Título III desta
lei complementar.
Art. 53. Aos titulares de cargos de confiança, sejain
de natureza especial ou em comissão, da Advocacia-Gera~
_da União, assim como aos membros efetivos desta, é vedado
manter, sob sua chefia imediata, parente consangüíneo ou
afim, em lin_ha reta ou colateral, até o segundo grau, bem
assim cônjuge ()u Con:tpanheiro.
Art. 54. Os _inembros e servidores da_Advocacia-Geral
da União detêm identificação funcional específica, confOrme
_modelos previstos eril seu Regimento Interno.

Art. 47. Os regimentos internOs da Advocacia-Geral
da União são editados pelo Advogado-Geral da União, observada esta lei complementar.
§ 1~> Os regimentos internos devem prever a localização,
dispo.- sobre as demais çompetências e particularizar àquelas
conferidas por esta Lei Complementar e disciplinar o funcionamento do Gabinete do Advogado-Geral da União e dos Gabinetes. dos Secretários-Gerais, da Procurãdoriã.-Geral da
União, da Proc_uradoria-Geral da Fa~enda Nacional, da Consultaria-Geral do Poder E_J.!:ecutivo, das Consultarias Jurídicas;
do Coilselho Superior da Advocacia-Geral da União, da Corregedoria-Geral da União, da Diretoria-Geral de Administração e da Secretaria de Controle Interno, bem como- sobre
as atribuições de seus _titulares _e _dem_a_is integrantes.
§ 2' O Advogado-Geral da Uniã.o pode conferir ao ProTÍTULO VII
curador-Geral da União, ao P'rocurador-Geral da Fazenda
- Das DiSpOSições Transitórias
Nacional e ao Consultor-Geral do Poder Executivó-ãtfibuiÇã"es
conexas às estabeleçidas no a,rt _6!> destª lei_ c-omplementar.
Art. 55. É exti~to o ~argo de Consultor-Geral da Repú§ 3~> Nos regimentos internos são disciplinados os proceblica, de natureza especial.
dimentos administrativos c;oncementes aos ~rabalhosjuri;dicos
Art. 56. _É criado, com natureza especial, o cargo de
da Advocacia-Geral da União. _ .
__
•. . ,
Advogado-Geral da União._
Art. 48. É facultado ao Advogado-Geral da União co!l,
Art. 57. São criãdos, com natureza especíal, os cargos
vocar quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídicos que comde Procuradores-Geral da União, Procurador-Geral da Fazenpõem a Advocacia-Geral da União, para instruções e esclareda Nacional, Consultor-G_e{al do Poder Executivo e de Correcimentos.
gedor-Geral da Advocacia da União, privativo- de Bacharel
Parágrafo único. A oonVocãÇão de que trata este artigo
em Direito, de elevado saber jurídico e reconhecida idoneié igualmente facultada quanto aos integrantes dos órgã_os jurídade, com dez anos de prática forense e maior de ttinta e
dicos das empresas públicas, sociedades de economia mista
cinco anos.
e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela
Art. 58. São extintos os cargos em comisSão" de ProcuUnião.
rador-Geral da Fazenda Nacional e de Secretário-Geral da
Art. 49. O Advogado-Geral da União pode requisitar
Consultaria-Geral da República.
servidores dos órgãos ou entidades da Administrã._ção Federal,
Art. 59. São criados os cargos de Secretário-Geral de
para o desempenho de cargo em comissão Ou ~a_tívidade outra
Contencioso e de Secretário-Geral de Consultaria, de natuna Advocacia-Geral da União, assegurados ao servidor todos
reza especial, privativos de Bacharel em Direito, que reúna
os direitos e vantagens a que Ia:z-jus-no ótgâo ou entidade
as condições estabelecidas no art. 57 desta Lei COmplementar.
de origem.
Art. 60. Os cargos de Consultor Jurídico são privativos
Art. 50. Os<;argOs da Advocacia-Gerill da União inte- de Bacharel em _Direito de comprovadas capacidade e expe.
gram quadro próprio.
riência, e reconhecida idoneidade, que tenham, no mínimo,
Art. 51. Os titulare_s_ d.!>s. ç.ru-gos privativoS de Bacharel
cinco anos de prática forense.
em Direito são nomeados mediante indicaçªo :_.
-· Art. 61. As Assessorias Jurídicas da Secretária-Geral
e das demais Secretarias da Presidência da República sã_o
I - do Advogado-Geral da União:
transformadas em Consultarias Jurídicas.
a) os de natureza especial, exceto o Procurador-Geral
.§ 1~' Os atuais ca!gos de Chefe de Assessoria Jurídica
da Fazenda Nacional, indicado pelo Ministro de Estado da
Economia, Fazenda e Planejamento e nOmeado pelo Presi- das Secretaria a que se refere este artigo sãO transformados
em cargos de Consultor Jurídico.
.
dente da República;
§ 2~' Os Cargos em cómissãó de Consultor J urídicQ dos
b) aqueles em comissão, ouvidos os titulares dos cargos
Ministérios Militares e das Secreta_rias referidas no caput deste
de natureza especial, nos níveis que a lei estabelecer;
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Parágrafo único. A interrupção prevista neste artigo
artigo, bem como do Estado-Maior das Forças Armadas. têm
não se_ aplica às causas em que as autarquias e as fundações
o mesmo nível daqueles dos Ministérios Cfvis.
públicas sejam autoras, rés, assistentes, oponentes, recorreu~
Art. 62. São transpostos para cargos em comissão do
tes e recorridas, e àquelas de competências da Procuradoquadro da Advocacia-Geral da União os cargos em comissão,
ria~Geral da Fazenda Nacional.
privativos de Bacharel em Direito, existentes nos-órgãos jurídi· Art. 72. Continuam a funciona.r,-e-In suas estrutura e
cos da Consultaria-Geral da República, da Secretaria-Geral
competência anteriores, até noventa dias após a promulgãção
e das demais Secretarias da Presidência da República, do
da lei prevista no art. 67 desta Lei Complementar, os órgãos
Estado-Maior das Forças Armadas, dos MinistériOs e respe_cde consultaria e assessnramento jurídicos do Poder Executivo,
tivos órgãos autónomos, exceto os do Ministério da_ECOiiori:lia,
- ressalvado o disposto no inciSo VI do art. 8~'.
Fazenda e Planejamento.
Art. 73. O Advogado-Geral da União poderá, tendo
Art. 63. Os atuais Assistentes Jurídicos da Adminisem vista a necessidade do serviço, desigaar, excepcional e
tração Federal Direta integrarão, com Os respectivos direitos,
provisoriamente. como representantes judiciais da União, titu~
inclusive remuneração e deveres, quadros especiais a serem
lares de cargos de Procurador da Fazenda Nacional e de Assisdisciplinados em lei.
tente Jurídico.
Parágrafo único. _Q Poder Executivo, dentro de cento
- --pa-rãgrafo único.- -No prazo de dóis anos, contado da
e oitenta dias, enviará ao Congresso Nacional-o projeto-depublicação desta Lei Complementar, cessará a faculdade prelei de que trata este artigo.
·
vista neste artigo.
Art. 64 A opção, facultada pelo§ 2• do art. 29 do Ato
Art. 74. Decorrido o prazo de que trata o art. 72, será
das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias, a:os--procu'rado~
transferido, para a Advocacia-Geral da União, o acervo-·patri~
res da República, deve ser manifestada, ao Advogado-Geral
monjal dos órgãos jurídicos indicados_ no art. 62 desta Lei
da União, no prazo improrrogável de cento e virite dias, contaComplementar, exceto o do Ministério da Ec_onomia, Fazenda
do da publicação desta Lei Complementar.
e Planejamento.
Parágrafo único. Exercida a opção de que trata -este
Art. 75. É o Poder Executivo autorizado a remanejar,
artigo, o Procurador da República passará ã integrar carreira
para- a Advocacia-Geral da União, a dotação orçamentária
da Advocacia~Geral da União, em cargo do mesmo nível dada Consultoria~Geral da República e os recursos orça:rnen~
quele que ocupava na carreira do Minístério Público.
tários previstos para os órgãos jU.i'ídicos da Secretaria-Geral
Art. 65. São criados, no Quadro da Advocacia~Geral
e das demais Secretarias da Presidência da República, do
da União, seiscentos cargos de Advogado da União, providos
Estado-Maior das Forças Armadas, dos Ministérios, e respecmediante aprovação- em concurso público de provas e títulos,
tivos órgãos autónomos, exceto os do Ministério da Economia,
distribuídos entre as categorias na forma estabelecida no Regi~
Fa:ienda e Planejamento.
_- _
menta Interno da Advocacia-Geral da União.
Art.
76.
Esta
Lei
Complementar
eritra
em
vigor na data
§ 1" Cabe ao Advog3.dõ-Geral da Uni~o disciplinar, em
de sua publicação.
ato próprio, o priméirõ concurso público de provas e títulos,
Art. 77. Revoga~se as disposições em coilfrárío.
destinado ao provimento de cargos de Advogado da União
de 2~' Categoria.
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presi§ 2" O concUrso público a que se refere o parágrafo
dência pede aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário,
anterior deve ter o respectivo edital publicado nos ·sessenta
porque ainda serão realizadas votações nominais na noite de
dias seguintes à posse do Advogado~Geral da União.
h~.
..
.
Art. 66. Passam a integrar o Quadro Administrativo
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1" Secre- -·
tário:
da Advocacia-Geral da União os cafgos· efetivOs das ativídades-meio da Consultaria-Geral da República.
~~o lidas as seguintes
Art. _67~ O desdobramento da estrutura dos óigãos que
compõem a Advocacia-Geral da União será objetO de lei espeEMENDAS DE PLENÁRIO
cifica.
Art. 68. __ A lei discíplinará a remuneriÇão dos Integranorei-ecidas, em turnO suplementar, ao Substitutivo
tes dos órgãos relacionados ao a_rt. 29 desta Lei Complementar,
do Projeto de Lei da Câmara n~' 58/92~Complementar,
dos titulares dos seus cargos de confiança, bem como a dos
(n• 73/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânlca
seus dirigentes:
.daAdYocacia~Geral da União e dá outras providências.
Art. 69. Até que seja promUlgada a lei prevista Do artigo anterior, são assegurádos aos titulares dos cargos ~m comis~
EMENDAN'l
são, privativos de Bacharel em Direíto,- dos atuais -õrgãos
Suprima~se o parágrafo único do art. l~'
da Advocacia Consultiva da União, os vencímentõs e vantagens a que fazem jus,
_
Art. 70 Nos primeiros dezoito meses de vigência desta
Justificação
Leí Complementar, os cargos de confiariça referidos no §
1~' do art. 51 podem ser exercidos por Bacharel em Direito
A proposição, de iniciatiVa da nobre relataria, a:PTesen~
ta~se desnecessária, em face mesmo das funçõ-e-s institucionais
não integrante das carreiras de Advogado da União e de Prodescritas no caput do art. 1~'.
curador da Fazenda Nacional, observados os requisitos inipostos pelos arts. 57 e _60, bem como o disposto no Capítulo
Ademais, convém ressaltar o alcance da vinculação admitida no art. 2~ do Substitutivo, que torna problemática e alusãoIV do título III desta Lei Complementar.
à unidade central de sistema jurídico da adminfstração federalArt. 71. Serãó interrompidos por trinta dias, a partir
direta e indireta.
da vigência desta Lei Complementar, os prazos em favor da
União.
Brasília, 4 de agosto de 1992. - Aureo Mello.
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JustifiC8ÇãO

A presente emenda visa a dar t!"ata:qte-nto u_níforme à
Suprima-se dó ãrt. 4~ a e-xj)resSão-~'são merrihroS vincUlotação e distribuição das Carreiras já existentes de Assitente
lados à Advocacia-Geral da União_ os __õcupantés- de cargos
Jurídico e Procuradores da Fazenda Nacional.
de natureza jurídica dos órgãos meÍlcÍónados no § 2~ supra".
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992~ -Aluizio Bezerra.
EMENDAN'6
Justificação
Suprima-se, do art.- 27, a eXpressão "vinculados",
O fato de as Procuradorias e Depã.rtameritos jurídicOS
JustificaçAo
das autarquias e fui:J.daçóes públicas serem· óigãos vinculados
A 'supressão a(fuT-piO})oSta faz-se neces.sáriã por razão
à Advocacia-Geral da União ·n-ão impliCa ·a- vlnéüfilçaci dos
de coerência com proposta anterior,- de exclusão do art. 49
ocupantes de seus cargos de natureza jurídica.
da expressão "são- membros vinculados à Advocacia-Geral
Além do mais. ·a vinculação pretendida Dada aàesce à
da União os ocupantes de cargos de natureza jurídica dos
situação jurídica de seus ocupantes, não lhes assegurando
órgãos mencionados o § 2"' supra."
quaisquer direitos ou deveres diversos daqueles que já detém.·
Aceitação da proposta relativa ao art. 4.,. impõe a adoção
Porque absolutamente desnecessária é'-qlie---se propõe a
desta.
exclusão de expressão supra, no mínimo por hotnenagem à
Brasília, 4 de agosto de I992. ~ Aui"eQ Mello ..
técnica jurídica.
·- · ·
EMENDAN•7
Brasília, 4 de agosto de 1992. - Aureo Mello.
Suprima-se do inciso I do art. 29 a expressão "exceto
se nomeado antes da promulgação da ConstituiçãO vigente".
EMENDAN•3
Justificação
Suprima-se do art. 18, inciso I,- a seguinte_ expressão:
"inclusive quanto prerrogativas, garaiüías, prazO~f e priviléA proibição do exercício da advocacia fora das atribuições
instit_yçion3is é nomía de caráter moralizador, objetivando
gios;"
a dedicação integral do tempo do Membro da AdvocaciaJustificação
Geral da União às necesSidades da instituição.
Não se percebe, claramente, qual o verdadeiro objetivo
Não se pode imaginar que, caril a carga de trabalho e
que se pretendeu alcançar com o acrésc:iriJ.o fritfoduzido na
de responsabilidade que serão atribuídas aos Membros da
parte final do inciso I .do art. 18 do substitutivo do relat()r.
Advocacia-Geral da União, possam eles dedicar-se, com o
Intentou-se talvez, a extensão das "prerrogativas; prazos
mesmo afinco, competência e produtividade, a outra atividae privilégios" da União aos órgãos jllrídi~s das_ª'utarqui3S
de. O exercício da advocacia fora das atribuiçções institue das fundações públiCas, quando no exercício de sua compecionais incorrerá, heCess3iiamente, eril prejuízo dos trabalhos
tência atínente à representação judicial.
da instituição.
Ora, ainda que esse tenha sido o pressuposto da inovação,
Sendo o tempo insuficiente, é de"-se prever que-o MembrO afigura-se flagrante a sua inocuidade, pois a extensão pei_1llioptará por sua advocacia particular em detrimento daquela
tida já vem contemplada na legislaçãO próprla-.
__ da União.
De qualquer sorte, trata-se de aspecto que, -por sUa n3.tu-:.:
Essa proibi~ão, aliás já foi mot~vo de preocupação do
reza, extrapola os limites da lei complementar em questão~
Constituinte, ao estabelecê-la para os Membros do Ministério
Brasília, 4 de .agosto de 1992. - Aureo Mello.
-Público, no art. I28, § 5•, II, b.
A nível infra-constitucional, preocupou-se também o legislador ao· elaborar a Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de
EMENDAN•4
1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos CiviS
Inserir, no art. 20, pafágr3fo único com'·a seg:Uírite'-redação:
.. da União, da~ autarquias, das fundações públicas fCdcrais).
Em seu art. 117, dentre as proibições, estabeleceu (inciso
XVIII) a de "exercer q_uaisq_uer atividades que sejam incompa"Art. 20. ···----~~·-·•--····'·"-~'~~.
tíveis com o exercício do cargo e com o horáriq de trabalho".
Parágrafo único. O~ atas legafs e regulamentares
Além do mais, a exceção à proibição para uns constituirá
previstos neste artigo deverão ser implementados no
inaceitável privilégio, contrariador do princípio constitucional
prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação
da igualdade de todos perante a lei.
desta lei."
Não bastassem tais argumentos, é de se ressaltar que
Sala das Sessóes, 4 de agosto de 1992. -~ Aureo Mel!o.
a expressão que se pretende ver suprimida refere-se~a situação
inexistente, pois se· a Advocàcia-Geral da União foi criada
com a Constituição de· 1988, obviamente, não -po-de havei--EMENDAN•S
Membro nomeado "antes da promulgação da Constituição
Dê-se a segu-illte redação ao pafâgrafo _único dO art. 24:vigente".
"Art. 24. . ..........................- •• ~ ........ .
Sala das Sessões, 4 de agosto de I992. - Aureo Mello.
Parágrafo único. --A lotação de ASsistente Ju-rídico nos Ministérios, na Secretaria-Geral e demais SeEMENDAN'8
cretarias da Presidência da República e no EstadoDê-se
a
seguinte
"I·edação
ao ait. 33:
Maior das Forçà.s Armadas é proposta por seus titulares. e a lotação e distribuição de Procuradores da Fa"Art. 33.. É vedada: aos membros efetivos da
zenda Nacional, pelo respectivo titular."
Advocacia-Geral da União a participaçãO na arrecao
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dação de tributos, constribuições sociais e multas, o
recebimento de honorá_rios de suçumbência e a percepção de valor pro---labore."

Lei n<? 5.645nO, impedindo, .assim, flagrante injustiça ensejadera de passíveis medidas no âmbito do Poder Judiciário.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Lucídio Por:.ella.

Justificação
O substitutivo atenua os te_rinos da vedação que o próprio
Podf"- Executivo, rió Pfójeto que reineteu ao Congresso N acio~
nal, i rocurou impor aos Membros efetivos- da AdvocaciaGeral da União, deixando em aberto a regula_men:tação do
recebimento de honorário de sucumbência e da perCepção
de valor pro labore.

EMENDAN'12
Dê-se ao art. 64, caput, a seguinte redação:
"Art. 64. São criados no Quadro da Advocacia-Geral da União sdscentos cargos de membros efetí-vos, a serem providos mediante aprovação em concurso
público de provas e títulos, na forma desta lei complementar, e distribuídos, pelo Advogado-Geral da
União, entre as carreiras de que trata o art. 20."

Na verdade, ao assim prec Jnizar o alcance da vedação,
o desdobramento objetiva atenjer, nada mais, nada menos,
do que os interesses corporativos _da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, cujos procuradores, hoje, constituem o
únicos beneficiários da exclusão da vedação.
Sala das Sessões, 4 de agosto del992. -Aureo MeDo.
EMENDAN•9
No art. 60 do Subs_titutivo, onde diz:
"que tenham cinco ano_s_ de práfica-fõiense''.
Diga-se:
"qo:e tenham, no mínimO, cinco ãnos de prática
forense".
Justificação
A emenda não altera o mérito da matéria, torna apenas
mais esclarecedor o texto do pretendido pelo artigo.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Alexandre Costa.
EMENDAN•!O
Suprima-se o art. 6~ do Substitutivo apresentado pelo
Relator, ao Projeto de Lei Complementar n• 58, de 1992,
que "institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União,
e dá outras providências.
Justificação
A situação dos Assistentes Jurídicos já se encontra devidamente discíplinada pelo arts. 2 9 , 49 • 20 e 68 do Substitutivo,
tornandQ:::se, assim, in6cuó b referido artigo no bojo do Projeto.
-·
-·~
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Cesar Dias.
EMENDA N'11
Dê-se ao art. 63 e seu parágrafo único a seguinte redação:
"Art. 63. Os a."uais Assister1tes Jurídicos da Administração Federal Direta, providos na forma da lei,
integrarão a Advocacia-Geral da Unlfio, com os respectivos' direitos e deveres, inclusive remuneração, em
quadro especial a ser disciplinado em le~.
Parágrafo único. o-Poder Executivo, dentro de
noventa dias, envi<lrà o projeto de lei de que trata
o caput deste artigo."
justiíitãçáõEsta emenda visa evitar discriminaÇão que esboça no citado dispositivo acima, a qual não viola os artigoS_ 37, II, e
48, X, da Cárta Constitucional, pretendendo abngar todos
os Assistentes Jurídicos pertencentes. ao PC de que trata a

Justificação
Com a criação das três carreiras na Advocacia-Geral da
União (Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacioilal e Assistentes Jurídicos) os seiscentos cargos devem ser
distribuídos entre as três carreiras, o que- deverá ser feito
pelo Advogado-Geral, conforme a necessidade dos serviços
de cada carreira.
Brasília, 4 de agosto de 1992. -Áureo Mello
EMENDAN'13
Dê-se ao art. 65 do SubstitutiVo apresentado pelo Relator,
ao Projeto de Lei C_omPiementar n9 58, de 1992, que institui
a Lei Orgânica da Advocacia~Geral da União, e dá outras
providências, a seguinte -redação:
. "Art. 65. Passam a integrar o Quadro de Advogada-Geral da União, os cargos efetivos das atividades-meio da Consultoria-Geral da República e das Consulto rias Jurídicas dos Ministérios."
Justificação

Do ffiesmo modo como ocorreu em relaçáo aos servidores
da Consultaria-Geral da República, que prestarão o apoio
administrativo indispensável ao funcionamento daquele órgão, necessária se faz a inClusão dos funcionários que preStam
seus serviços atualmente nas Consultarias Jurídicas dos Ministérios, sob pena de se violar o art. 59 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -César Dias.
EMENDAN•14
Suprima-se do art. 71, caput, a expressão "ressalvado
o disposto ~10 inciso VI do art. 89".
Justificação

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dará assessoramento jurídico ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamr:nto até que seja cr-i3da a Consultaria Jurídica daquele
MinistenV e deverá ela (P:mcuradoria-Gera.I da Fazenda Nacional) continuar a funcionar em sua estrutura atual até a
promulgação da lei de que trata o art. 67.
Sala das Sessões 1 4 de agosto_ de 1992.- Áureo MeUo.
EMENDAN•15
Dê-se a seguinte redação ao art. 72:
"Art. 72. O Advogado-Geral da União poderá,
tendo em vista a necessidade do serviço, designar, excepcional e provisoriamente, como representantes judi-
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ciais da Uníão, titulares de cargos da Carr~ira de Assis-

tente Jurídico."
Justificação
Os Procuradores da Fa~enda Nacional em _atividade são,
atualmente, apenas 147 (cento e quarenta e sete), número
exacerbadamente inferior aos liniites míriimoS exigidos para
o desempenho de suas atribuições, em todo o país.
Retirar mais Procuradores da Fazenda Nacional para as
tarefas específicas da Carreira de Advogado da União vai
abalar a arrecadação da receita da União, com graves conseqüências.- os Procuradores da Fazenda Nacional estão no limite da exaustão, respondendo, cada Procurador, por milhares
de processos de execução da dívida ativa, além das outras
tarefas de suas atribuições legais.
_
___ _
Por outro lado, a Carreira de Assistente Jurídico abriga
mais de 1.000 (mil) servidores, seguramente habilitados ao
recebimento de encargo provisório, sem abalo de suas atividaM
des específicas de consultaria e assessoramento jurídicos.
Ademais, o artigo labora em equívoco ao "designar, excepcional e provisoriamente, como representantes judiciais da
União, titulares de cargos de Procurador da Fazenda NacioM
nal", pois estes já são representantes- judici:iis da União, por
força da Constituição Federal, art. 131, § 2o e ADCT, art.
29, § s•
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Wilson Martins.

EMENDAN• 16
No Substitutivo, onde se diz:
''estápio confinn3t6rio"
LeiaMse
"estágio probatório"
Justificação
Está~o pfObatório é Otermo utilizado pela Lei do Regime
Jurídico Unico n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990 em seu
art. 20.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. -Alexandre Costa.
O Sr. Maúro Benevides, Presidente, deiXaãCQdeiia
da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
1~ ViceMPresidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Discüssão
do Substitutivo e das emendas~ em turno suplementar. (PauM

sa.)
Encerrada a discussão com apresentação de emendas.
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o pareM
cer sobre _as emendas de plenário.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:__CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiM
dente, vou relatar emenda por emenda.
Emenda n~ 1 - suprimaMse o parágrafo único do art.

r.

Parecer favorável.
Emenda n" 2 -Suprima-se do art. 4~ a expressão: "São
membros vinculados à Advocacia-Gei'al da União os ocupantes de cargos de natureza jurídica dos órgãos mencionados
-no parágrafo supra".
Parecer favorável.
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Emenda n~ 3_- SupriiD.aMSe do art. 17, in_ciso I, a seguinte
expressão: "Inclusive quanto a prerrogativaS, gafa:ritías, pra___
_
zos e _privilégios".
E este o artigo que o Senador Elcio Alvares está questioM
nando.
Esse acréscimo, Sr. Presidente, havia sido feito pelo Rela·
tor. mas o ConsUltorMGeral da República e as Lideranças entenderam que essa expressão excessiva não é necessária, porM
que, pelo fato de ser suprimida, não vai haver nenhuma re'!_ução dos fatos, que_.continuaião ocorrendo por força da legislação já vigente. Na verdade, essa supressão não retira nenhum
direito, nenhuma prerrogativa das pessoas às quais se refere.
O parecer, portantol é favorável à Enienda n~ 3.
Emenda aditiva - Inserir no art. 19, parágrafo único,
a seguinte tedação: "Os atOS legaiS~ reg~:fJ_anl~ntares previstos
neste .artigo deverão ser implementados no prazo de 180 dias,
contados da publicação desta lei".
O parecer é favorável, porque não havia um prazo para
existência da lei. TrataMse de emenda do Senador Ruy Bacelar.
O -parecer é favorável.
Emenda n~ 5 --DêMse a seguinte redação ·ao parágrafo
único do art. 23: ''A lotação de Assistente Jurídico nos Ministérios, na SecretariaMGeral, demais Secretarias da Presidência
da República e no EstadoMMaior das Forças Armadas é proposta por seus titulares; e a lotação e distribuição de procuradores da Fazenda Nacional, pelo respectivo titular".
Por força da tendência dada ao substitutivo, fica à Procuradoria da Fazenda, no âmbito administrativo do Ministério
da Eco~om:i~, Fazenda e Pla_nejamento. ---0 parecer é favorável.
Emenda n~ 6 - Supririla-se do art. 27 a eXpressão "vincuM
lados".
Foi também acordo de liderança.
O parecer é favorável.
Emenda n~ 7- SuprimaMse do inciso I do art. 29 a expressão "exceto se nomeado antes da promulgação da Constituição
vigente"~

_ Coiifere aos Procuradores da Fazenda Nacional o direito
de continuar advogando.
Entendemos, por ineio dos -estudos realizados no dia de
hoje, que esse é um assunto mais pafa O âmbito das áreas
judiciais; poftanto, do Poder JudiciáriO e da Ordem dos AdvoM
gados do Brasil.
- -- -oeste modo, a supressão é acolhida. A emenda n" 7 tem
parecer favorável, cuja autoria é do nobre Senador Aureo
Mello.
Emenda nQ 8, também de autoria do Senador Aureo Mello.
Dê-se a seguinte redação ao art. 33: ":é "vedãd.O aos memM
bros efetivos da _Advocacia,MGeral d~ União a partiCípãçãO
na arrecadação de tributos, contribuições sociais e-multas e
o recebimento de honorários e sucumbência e a percepção
de valor pro labore.
TirartdoMse esse direito -dos Procuradores da Fazenda,
estes passariam a_ganhar uma insjgnifiçância_. Deverão receber
esse pro labore atê que venha a isonomia com o Ministério
Público.
Portanto, parecer é contrário à Emeilda n'-' 8.
Emenda n9 9 -No art. 60- dei substitutiV"o, onde se diz
"que tenham 5 anos de prática forense", dígaMse "que tenham,
no mínimo, 5 anos de prática forense".
Por motivos óbvios. o parecer é favorável.
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As Emendas n·'~ 10 e 11 estão prejudicadas, porque foram
acolhidas nos d_cstaqucs.
Emenda n·• 12- oe~sc ao art. 65, caput a seguinte red_a~

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES_ Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. a votação
será emenda por emenda ou será em bloco?

ção:

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A votação
será emenda por emenda. A Mesa iria propor a votação em
globq das emendas rejeitadas e das emendas aprovadas, mas
o Regimento prevê votação emenda por emenda.
Se não houver objeção do Plenário, a Mesa fará três
votações: das emendas aprovadas, das rejeitadas e das prejudicadas. (Pausa.)
Nobre Senador EJcio Alvares, se V. Ex• vai apresentar
destaque à Emenda n"' 3, então, encaniii:Jhe-o à Mesa.

uArt. 65. São cri3.dos no QUadro da Advocacia-Geral da Unfão 600 ·cargos de membros efeifvos,
a serem providos mediante a comprovaçã-o-em concurso
público de provas- e títulos, na fonna desta lei complementar, e distribuídos pelo Advogado-Geral da União
entre as carreiraS de que trata o art. 20.~'
Aqui, a emend3. meramente técnica. O parecer é favorável. É também uma emenda de autoria do Senador Aureo
Mello.
Emenda n'? 13, de autoria do Senador César Dí3:s: Dê-se
ao art. 66 do substitutivO apresentado pelo Relator ao projeto
de Lei Complementar no 58, de 1992, que institui a lei Orgânica ( ... )a seguinte redação:
"Art. 66. Passam a integrar o quadro da Advocacia-Geral da União os cargos efetivos, as afíVidades-meio da Consultaria-geral da República e das Consultarias Jurídicas dos Ministérios.''
A emenda não pode ser acolhida, porque se tornaria
redundante no texto substitutivo. O parecer é contrário.
Emenda n"' 14: Supiima-s_e_ do art. 72, caput, a expressão
"ressalvado o disposto- no inciso VI do art. 89".
_
O parecer é Javoi"ãVel. É um-a -dã.S emenOã.sqUefOram
acordadas nas Lideranças.
Emenda n"' 15: Dê-se a seguinte redação ao art. 73:
"O Advogado-Geral da União poderá, tendo em
vista a necessidade do serviço, designar, excepcional
e provisoriamente, como representantes judiciais da
União, titulares de cargos de carreira de assistente jurí..:
dico."
Também, se atendêssemos essa emenda, ela se tornaria
redundante. Isso já está tratado em outra disposição corri
a mesma clareza e o mesmo sentido.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) é favorável ou contráriO'?

O parecer

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- _É_contnirio.
Emenda n"' 16: No substitutivo, o_nde se di2: "estágio confirmatório", díga-se "estágio probatório".
Na sugestão do Dr. Célio Silva, havia sempre a expressão
"estágio confirmatório,.., que o Relator gostou, porque era
mais moderna e menos cansada. Mas, depois, fomos verificar
o Regime Jurídico Único, onde se mantém o está_gio probatório. Para compatibilizar com o Regime Jurídic_o Unico, acolhemos a Emenda n" 16. Portanto, parecer favorável.
É-o parecer, Sr. Presidente. -~-..
_
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Parecer
conclui contrariamente às Emendas n.,s 8, 13 e 15, pela prejudicialidade das de n"' 10 e 11 e favorável às demais emendas.
Passa-se, agora, à Votação <lo substitutiVo, em turno su..:plementar, sem prejuízO das emendas.
O Sr. Elcio Alvares - St--:- Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --'---Concedo a
palavra ao nobre Senador.

- () SR. ELCIO ALV ARÉS ...:. Já
dente. _

oencaminhe-i, Sr. Presi;

0- SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Votação do
substitutillo, em turno suplementar, sem prejuízo das emendas.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
A votaç-ão exige quorum qualificado.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabi·
netes que venham votar.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
-VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alfredo Campos
-Almir Gabriel
Aluizio Bezerra
Antônio Mariz
Aureo Mello
Beni Vú3.sCarlos Patrocínio Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
D"irceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Eneas Faria
Esperidião Amin
Francisco Rollemberg
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
· João Calmon
João França
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
José Samey
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
-Lourival Baptista
Lucidio Portella
- Magno Bacelar_
Marco Maciel
Nabor Junior
Nelson Carneiro
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Ney Maranhão
Odacir Soares
Pedro SiffiOn
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Valmir Campelo

VOTAM "NÃO" SR. SENADOR.'
Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -,--Todos os
Srs. Senadores já Votaram? (Pausa.)
~
Vamos proclamar o resultado._ (Pausa:)
Votaram SIM 43 Srs. Senadores; e NAO 1.
Não houve abstenção.
Total de votos: 44.
Aprovado.

REQUERIMENTO N• 575, DE 19.92
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regim6nto -Interno,
requeiro destaque, para votação- em separado, da emenda
n"' 3, oferecida a substitutivo.
-- _
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992. - Elcio Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado.
O Sr. Jutbay Magalhães-Sr. Presidente, no ano passado
fizemoS aqui um ãcordo no sentido· de que essas votações

complementadas seriam feitas consoante a norma _estrita do
Regimento.
=
Sei que é desagradável fazer mais de duas votações, mas
houve acerto nesse sentido, isto é, de atendermos essas ques~
tões de leis complementares.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• tem razão. Se não concorda,
temos que fazer emenda por em-enda.
Em votação a Emenda n~-1, que tem parecer favorável.
A votação é nominal.
Temos que votar todas as emendas pelo processo nominal, eletrõnico.
Srs. Senadores, tomem assento nas re-spectivas bancadas.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, pela or-.

O SR. CID SABÓIA DE CAlÍ.VALHO (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu
queria sugerir que as emendas de parecer favorável fossem
votadas em globo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Era como
a Mesa iria proceder, nobre Líder. Acontece que o Senador
Jutahy Magalhães reclam_ou o cumprimento do Regimento.
O SR. CID SAI!ÓlA DE CARVALHO- Então, em respeito ao Sendor Jutahy Magalhães, retiro a minha observação.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre tostá)- Os S~. SenadQres já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre C_osta) -Se todos os
Si-s. SeÍladores já votaram, vamos proceder à apuração. (Pausa.)
O" sistema eletrõnico falhou.
·Vamos proceder a nova votação.
Há uma pane no sistema eletrónico. Solicito que os Srs.
senadores tirem a ffião da tecla, para que se possa regular
O ~:is(ema eletróllico para noVã. vofãção.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à VotaÇão·.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à
votação das emendas-de parecer favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido p<!lo Sr. 19
Secretário e que destaca a Emenda n9 3.
·
É lido e aprovado o seguinte

~m.
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VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Aureo Mello
Beni V eras
Cái"los Patrocínio
Chagas Rodrigues
· Cid Carvalho
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Elcio Álvares
Eneas Faria
Esperidiãc:> Amin
F. Rollemberg
Gu-nherme Palmeira
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
João Calmon
João França
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
José Samey
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magoo Bacelar
Marco Maciel
Nabor Junior
_Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Odacir Soares
Pedro Simon
Ronari TitoRuy Bacelar
Saldanha Derzi
ABSTÉM-SE DE VOTAR 0 SR. SENADOR:
Gerso_n Catnata
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proclamar o resultado. (Pausa.)
Votaram SIM 40 Srs. Senadores.
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....::::gc_o_st_o_d_e_l~9-9_2
Houve 1 abstençáo.
Aureo Mel/o
Total de votos:_41

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre CostaL-- Em votação
a Emenda n9 2, de parecer é favorável.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex~
--- O SR. CHAGAS RODRJGUES (PSD)3- P\. Pela, ordem.
Sem revisão do orador.)-:-: Sr. PreSidente, V. _Ex'i atitmcíou
o número da emenda e o parecer do nobre Realtor, mas,
para nós, seria· ·interessante que tómásseinos cõ-rihecitp.ento
do teor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre CoBta)- Srs. Senadores, não há número na Casa para continuar _a votação. Faltam
dois Senadores para completar o quorum. Do contrário, todas
as emendas serão prejudicadas.

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vou desligar

o sistema eletrônico. Há erro.
·
O Sr. Nelson Carneiro~ Sr. Presidente, peço -a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -: Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presideu.te, se V. __ Ex~ me_
permite, para que a emenda seja aprovada, é preciso 41 votos.
Como só há 41 Srs. Senadores na Casa 1 V. Ex• tem que anular
essa votação e começar de novo pela Emenda n" 1.

Chagas Rodrigues

Cid Carvalho
Dirceu _Ciirneiro
Divaldo Suruag}:
Eneas Farias
Esperidião Amin
Gerson Camata
Hugo Napoleão

_ João Calmofz · João Franca
Josaphat Marinho
José Richa

lutahy Magalhães
Lourival Baptista
Lucidio Portella
Nabor Junior
Nelson Carneiro
Ruy Bacelar

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vamos proceder à apuração.
Votaram SIM 21 Srs. Senadores.~
Total de votos: 21.
Não há quorum.
-_-Em cOnséqüêllica, a votação fica ádiada.
A votação do item 2 também fica adiada.
.
·: . . .É o seguinte o iten cuja apreciação é adiada:
~
-~~~~

REQUERIMENTO N' 46 7, DE 1992
Votaçao, em turno único, do Requerimento Õ" 467, de
1992,- de autoria do Senador Ronan Tit9~ Solicitando, nos
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~Jálornei sem ---fe"f:IDoS_do art. 172, I, do RegimentO" Interno, a inclusão em
efeito a votação, nobre Senador Nelson Carneíro, e-iremos ~ ~ O<dem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n' 3, de 1992,
proceder a nova votação.
__
~ (n' 4.818190, na origem), de iniciativa do Ministério Piiblico
A Mesa vai proceder à votação e não esperará mais ne~
da União que cria cargos de Procuradores do Trabalho de
nhuma decísão. Serão_ rejeitadas todas aquelas emendas que
-2~ Categoria, carg'?S efetivos e em comissão e dá outras provinão alcançarem os 41 votos e aprovadas aquelas que alcançadências.
rem os 41 votos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Ficam, em
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peçO a palavra,
virtude da falta de quorum para votação, prejudicados os
pela ordem.
Requerimentos n<?5 573 e 57 , de 1992, de urgência, lidos no
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - ~oncedo a
Expediente da presente sessão_.
palavra ao nobre Senador Marco Maciel_._
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
convoca sessão conjl,Inta a realizar-se h.oje, as dez.enove horas.
O SR. MARCO MACIEL (Pela ordem)- Sr. Presidente,
No Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a leitura
faria um apelo a V. Ex~ para que convidasse os .companheiros
de projetas de lei que dispõem sobre abertura de crédito.
que se encontram em CPI, em comissões, para que acorram
ao plenário. Do contrário, Sr. Presidente., ::;erá prejudicado,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais
inclusive; um-acordo feito.
-- ---havendo-a tmtar,--a- Fr~sidência vai encerrar os trabalhos,.
desl&nando para a sessão ordinária de ainanhã a:' seguinte
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Mas, nobre
Senador, o Presidente da Casa não pode ir- ati'áS.de Senador
pelos corredores do Senado. Já se chamoqa__ atenção várias_
ORDEM DO DIA
vezes que não se afastem, que não se retirei:n do plenário.
-As emendas são da mais alta importância~
- 1-~
Só se V. Ex• pedir verificação. FiCàfá j)ai·-a-amanhã a
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
votação.
N' 58, DE 1992'COMPLEMENTAR
Os Srs. SeiJ.~do_r~.s já podem votar.
(Em regime de urgência, nos -termOS do ·art. 353, pará(Procede-se à votação.)
grafo UnicO, do Regimento Interno.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Continuação da votação, em turno suplementar, do Subs-1itutivo ao Projeto de Lei da Câmara n" 58, de 1992-CompleAlbano Franco ·
mentar (n9 73/91-Complementar, na Casa de origem), de ini~
Almir Gabriel
~
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ciativa do Presidente da República,_ que institui a Lei Orgânica
da Advocacia-Geral da União, e clã Outras providências. tendo

PARECER, proferido em Plenário, Relator; Sen3.dõiCíd Sabóia ·de Carvalho, favorável e às Emendas de n9s I,
2, 3, 4, 5, 7, 9, 12,. 14 e 16; contrário às de o !'I' 8, 13 e 15;
e pela prejudicialidade das de n~ 10 e 11.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Deçreto Legislativo n' 57, de 1992 (n' 91191, na Câmara dos Deputados),
que renova a permissão outorgada à RBC ; Rede ~ahia~a
de Comunicação Ltda., para explorar servtço de rad10fusao
sonora em freqüência modulada na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia~ tendo
-PARECER Favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador João França.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 1, DE 1992
Votação, em turno único, do Projçfá de Lei da Câmara
n' 1, de 1!192 (n' 9()21901, na Casa de origem), que altera
dispositivos da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de_ 1972 Código de Processo Civil, referentes à prova perici3.1, tendo
-PARECER Favorável, sob n' 132, de 1992, da Comissão
-Constituição, Justiça e Cidadania.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 26, DE 1991 - COMI'LEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do--senado
n~' 26, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo _
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Aragão, que altera a Lei Complementar no:> 41, de 22 de dezembro de 1981 , tendo
-Parecer Favorável, sob n9 39, de 1992, da Comlssão
- de Assuntos Económicos.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N" 121. DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, do
Regimento Interno.)
Votaç-ão, em turno úriic"O, do Projeto de Lei do Senado
n"' 121, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que
determina a contagem como tempo de serViço no exteriOr,
. para todos os fins. o tempo de licença de diplomata cónjuge
de diplomata em exercício no exterior, tendo
PARECER de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello,
favorável ao projeto, nos termos de SubstitutivO que oferece.

-6REQUERlMENTO N' 367, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 367, de
1992, do Senador Élcio Álv~es, 1iOlicitarido, nos termos regí~
mentais, a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do Senado
n•' 243, de 1991, e 69, de 1992, com os de n~ 252 e 291,
de 1991, que já tramitam em conjunto, por tratarem de rri3.té~
rias que versam sobre o mesmo assunto.

_,_

PROPOSTA DE EMENDÂ À CONSTITUIÇÃO
N' 7, DE 1992
Votação, em prinieiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n;. 7, de 1992 (n9 82/91, na Câmara dos Deputa~
dos), que altera o artigo 29 da ConstituiÇão Federal, tendo
-PARECER Favorável, sob n' 246, de 1992, da
- Comissão Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está encerrada a sessão.
-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)"
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
1- ATA DA 143• SESSÃO, REALIZADA EM 5 DE
AGOSTO DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
N•' 272 a 276/92 (n" 456 a 460/92, na origem), restituindo
autógrafos de projetas de Iej sancionados.
1.2.2- Aviso do Ministro da Saúde
- N~ 693/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do RequeiirileritO n" 337, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
1.2.3 - Aviso do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N"' 339/92~ encarilinhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento-o" 405, de 1992,_de auto-

ria do Senador Jutahy Magalhães.

1.2.4- Aviso do Secretário--Geral da Presidência -da

República
- N 9 966/92, encaminhando infofmações córilplementares sobre os quesitos constantes do Requerimento n9
148/92, -de au'toria do_ Senador Magno Bacelar.
1.2.5 -

Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n~ 116, de 1992, de autoria
do Senador Pedro Simon, que altera a Lei n~ 8.443, de
18 de julho de 1992, que "dispõe sobre a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União e dá outras providências".
1.2.6- ComunicaçãO da Presidência

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Orde'm do Dia que designa-.
1.2. 7 - Discursos do Expediente

SENADOR NEY MARANHÃO - Devolução da
.Ultima parcela dos cruzados novos bloqueados no início

do Governo Collor. Recebimento __ de fax do Governador
Joaquim FrancisCo relatando a morosidade da liberação
cte verbas orçamentárias destinadas ao Estado de Pernambuco.
SENADOR PEDRO SIMON- Substituição do Mi·
nistfo-:da Educação. O dossiê "Operação Urugüai" conio
peça de acusação contra o Presidente Collor na _CPI do
caso PC. Preocupação do Governo em conquistar parlamentares na defesa do Presidente_ Collor, a fim de evitar
o jmpeachment.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, corno LíderSugestões à Presidêltcia no sentido da apuração de denúncias do Deputado Augusto Farias relativas à aplicação de
recursos do Sr. PaulO César Farias Das cãmpanhas eleitorais
·de diversos parlamentares.
SENADOR EDUARDO SUPLICY, corno LíderEncaminhando à Mesa requerimento de convocação do
Ministro Ricardo Fiúza, a fim de que preste informações
ao Senado Federal sobre novo cadastramento de prioridades_ municipais, informadas por parlamentares.
O SR. PRESIDENTE- Providências adotadas para
apurar denúncias do Sr. Augusto Farias, de que váríôS
parlamentares teriam sido benefíciados pelo esquema PC.
SENADOR MÁRIO COVAS~ Inveracidade de noticiãrio jornalístico de que a CPI do caso PC teria recebido
e devolvido cheques envolvendo parlamentares como beneficiários do esquema PC.
1.2.8- Requerimentos

- N• 576/92, de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy e Pedro Simon, solicitando a retirada de tramitação
do Requerimento. n•.S00/92. Deferido •
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- N<:> 577/92, de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy e Pedro Simon, de convocação do Sr. Ministro da Ação
Social para prestar perante o Plenário do Senado Federal,

informações que mencionam.
1.2.9- Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n' 117192, dce autorja_
do Senador Teo:tónio Vilela Filho, que dispõe sobre ã. Õrga-nização e a prestação dos serviç.os de cnergi~ elétrica _c
dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 118/92, de autoria
do Senador Nelson Carneiro. que concede anistia no pagámente da correção monetária aos co~tratos de finaO,.cj~mento rural.
--1.2.10- Requerimentos
-No 578/92, _de autoria do Senador.Pivaldo Suruagy,
solicitando que sobre o Projeto de Lei do Sen~do n' 72192,
além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serv_jço de lnfra~Estrutura-CL
N'' 579/92, de autoria do Senador Marco Macie( solicitando licença para ausentar-se- dos trabalhos çia CaSa~ 00
dia 27 de julho próximo passado. Aprovado.
1.2.11 - Comunicação da Presidência
Recebimento, da Prefeitura Municipal de Campinas,
Estado de São Paulo, do Ofício n' S/20, de .199_2 (n' 176192,
na origem), solicitando, autorização para contratar operação de crédito. para os fins -qrie específiCa.1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n' 57/92 (n• 91/91,
na Câmara dos Deputados), que renova a permiSSãO-Outorgada à RBC ~Rede Bahianade Comu_nicação Ltda.,
para explorar serviço de radiodifuSão ~onofa e-m-tre_qüétl"cia
modulada, na Cidade de Feira de Santána, Estado da Bahia. Aprovado. À ComissãO Dii"etora p-ara a redãç-ão-hnal.
- Redação fina! do Projeto de Decreto L~gislativo
n' 57192. Aprovada. A promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara n• 1!92 (n' 902191, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1972 - Código de Processo Civil,
referentes à prova pericial. Aprovado. À sanção.
-Projeto de Lei do Senado n~' 121/91, que determina
a contagem como tempo de serviço no exteriàr, para tOdos
os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge de diplomata em exercício no e*.terior. Aprovado o substitutivo
o

QS 79-000,00 -·

-

--

ficando prejudicado o projeto. A Comissão Direlora para
redigir o vencido para o turno suplementar.
-ReqUerimento n~ 367/92, do Senador Elcio Álvares,
solicitando, a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do
Senado n" 243191, e 69/92, com os de n• 252 e 291, de
1991. que já tramitam em conjunto, por tratarem de matériaS que versan:l -sobre à--mesmo assunto. Aprovado.
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n~ 58, de
1992 - Complementar (n' 73/91 - Complementar, na
Casa de origem), de iniCiativa do Presidente da República.
qu-e=tnstitui a Lei Orgânica da AdVOcacia-Geral da União,
~dá outras providências. Aprovado, em turno suplementar,
cOin emendas de parecer favorável, e as demais rejeitadas
ou prejudicadas. sendo _retiradas as Emendas de n?-1 12
e 14. À Comissão Diretora para a redação final.
_
- Redação final do SubstiWtivo ao Projeto de _Lei
d~ Càmara n~ 58/92- Complementar. Aprovada. À Câmara.dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n" 26/91 - Complementã.'i', que altera a Lei Complementar n"' 41, de 22 de dezembro de 1981. Aprovãdo. À Comissão Diretora para redação
final.
-Proposta de Emenda. à Constituição n"'.7, de 1992
(n' 82/9[, na Câmara dos Deputados), que altera o art.
29da Constituíção Federal. Votação a(ija~:,t, por falta de
quorum. ·
1.3.1- Discursos após a Ordem do [)ia
SENADOR ÁUREO MELLO -Artigo do Professor .
Eli3ndro Màia, intitulado O homem providencial da Ama-.
zônia. Defes'a do Presidente Fernando Collor, a propósito
de insinuações do seu envolvimento com as atividades do
_
.
·
empresário Paulo César Farias.
SENADOR FRANCISCO ROLLEM~ERG- Con-·
traiiedãde -diante do veto total_ aposto ao ProjetO- de Lei
da Câmara n" 27/92, que trãta_da justa reiyjndicação_ isonómica dos funcionários do extin(o Departamento de Correios e Telégrafos.
SENADOR PEDRO SIMON- Resposta do Sr. Ministro da: Previdência Social, Sr. Reinhold Stephanes, ao
Req-uerimento n9 238/92, que solicita informações a respeito dos Fundos de Pensão das Empresas Estatais.
SENADOR ALFREDO_ CAMPOS -Programa de
investimentos para a Coriip.anhia Siderúrgica Belga-Mineira. Transcrição, nos Anais, do editorial publicado no jornal
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destinada ao financiamento do ProjetO Polidutos e Estação
de Hidrotratamento.
2.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n~ 467, de 1992, solicitando nos termos
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Desestaregimentais, a inclusão em Ordem do Dia do ProjCtO de
bilização da indústria naciOnal em face da política econômica do Governo.
· Lei da Câmara n•' 3, de 1992 (n" 4.818190, na Casa de
SENADOR NELSON WEDEKIN- 6' FENASOFT Oiígéffif, que- cil.c( citrg"Os de Procuradores do Trabalho de
2~--categoria, cargos efetlVos e em COmissão, e dá outras
- Feira Internacional de Software c Serviços de Inforprovidências. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Nelson
mática.
-- Carneiro-. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -50 anos da
LBA- Legião Brasileira de Assistência.-2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n9~ 585 e 586/92, lidos no Expediente
SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO - Proda presente ses_são._Aprovados.
jeto de lei de sua autoria dispondo sobre a construção
de uma matriz energética. Homenagem de pesar pelo fale2.3.2 - Comunicação da Presidência
cimento de SérgiO-Salvo de Brito.
-Convocação de sessão ext_raord_inária a realizar-se
1.3.2- Comunicações da Presidêncía
hoje, às 18 horas e 48 minutos, com Ordem do Dia que
-Término do prazo para apresentação de_ emendas
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
ao Projeto de Lei da Câmara n" 9/90, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
3- ATA DA 145• SESSÁO, EM 5 DE AGOSTO DE
1992,
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 45 minutos, Com Ordem do Dia que
3.1.-ABERTURA
designa.
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimento
1.4-ENCERRAMENTO
N'' 587192, de urgência para o Projeto de Lei do Senado
2- ATA DA 144• SESSÁO, EM 5 DE AGOSTO DE
no 385, de 1991, que dá nov-a reaã.ção ao art. 3~ da Lei
1992
Complementar n' 62. de 28 de dezembro de 1989, que
2.1 -ABERTURA
"Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
2.2- EXPEDIENTE
das liberações dos recursos dos Fundos de Participação
2.2.1 - Requerimentos
e dá outras providências.
N" 585/92, de urgência para a Mensagem n'·' 270, de
3.3-'- ORDEM DO DIA
1992, que seja autorizada a República Federativa do Brasil
Requerimento n" 250, de 1992, do Senador Rachid
a ultimar contqtação de operação de crédito externo, no
Saldanha Derzi, solicitando a transcrição nos Anais do
valor equivalente a até US$250.000.000,00 (duzentos c cinSenado Federal, da oração proferida pelo acadêmico Mauqüenta milhões de dólares norte-americanos), juiúo ao
ro Benevides, _por ocasião de sua posse na Academia CeaBanco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
rense de Letras, no dia 8 cte maio de 1992. AProvado.
- BIRD, destinada ao financiamento parcial do Programa
3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do úia
de Modernização do Setor de Saneamento· a ser executado
Requerimento no 587/92, lido no expediente da prepelo Ministério da Ação SociaL
sente sessão. Aprovado.
-N' 586122, de urgência para a Mensagem n•' 271,
3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sesde 1992, que seja autorizada a contraação de operação
são
de crédito externo, com garantia da União, no valor equiva3.4- ENCERRAMENTO
lente a até US$260.000._0QO,OO (duzentos e sessenta milhões
4- MESA DIRETORA
de dólares norte-americanos), entre a PETROBRÁS 5- LÍDERES E VICE-LÍQERESDE-PARTIDOS
Petróleo Brasileiro S.A., e o Banco Internacional de Re6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial),
NENTES
Diário do Coinerdo, de Belo Horizonte, do último dia
31, intitulado Em defesa de Minas, acerca dos investimentos
na área siderúrgica.

Ata da 143a Sessão, em 5 de agosto de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, Lucídio Portella e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- cisco Rollemberg - Gerson Camata - Guilherme Palmeira SENTES OS SRS- SENADORES:
. Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel Irapuan Costa Júnior- Joao Calmon- Jolio França- Jonas
- Amir Lando -Antonio Mariz - Beni Veras - carias Pa- Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- Josê Fogatrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de . ça -José Paulo Bisol - José Richa -José Sarney- Jutaby
Carvalho - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Elcio Álva- Magalhlles - Lavoisier Maia - Lourival Baptista - Lucfdio
.res- Esperidião Amin- Fernando Henrique Cardoso- Fran- Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio
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Lacerda- Marco Maciel- Maurício COrrêa- Mauro Benevides- Meira Filho -Moisés Abrno -Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragno - Ruy Bacclar - Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senador_es. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus, inicianios nOSsos trabalhos.
O Sr. 1'' S_ecrc:tári9_ próCCdCfá-ã leitura do Expediente.

É lido o seguinte

Agosto de 199_2
OFÍCIO

DÓ MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJA·
MENTO

Ofício 0 9 339/92, de 30 de julho do corrente ano, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n• 405, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
As informações foram anexadas aos Requerimentos, que Vão ao arquiVo, e encaminhadas cópias aos
Requerentes. AVISO

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo Autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 272, de 1992 (n" 456/92, na origem), de 4 do corrente,
referente ao Projeto de Lei no 7, de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçam_e_nto Fisca1 da União
créditos, especial até o limite de Cr$42.424.218.000,00 e suplementar no valor de Cr$13.334~.000.000,00 para os fins que
especifica, e transformado na Lei n~ 8.450, de 4 de agosto
de 1992;
N' 273, de 1992 (n' 457/92, na origem), de 4 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n" 8, de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de .Cr$221.000.000,00, para os
fins que espeCifica·; e transformado na Lei n" 8.451, de 4_ de
agosto de 1992;
N·> 274, de 1992 (n" 458/92, na origem), de 4 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n" 9, de 1992-CN, que _autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União crédito
especial até o limite de Cr$89.364.126.000,00, para os fins
que especifica, e transformado na Lei_ n" 8.452, de 4 de agosto
de 1992;
N'' 275, de 1992 (o" 459/92, na origem), de 4 do corrente,
referente ao P_rojeTo de Lei n" 11, de 1992-CN, que" autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Otçaineri~o Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Plan-ejamento, crédito especial até o limite de Cr$ 5.701.136.000,00,
para os fins que especifica, e transformado na Lei n" 8.453,
de 4 de agosto de 1992; e
N" 276, de 1992 (n" 460/92, na origem), de 4 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n" 12, di! 1992-CN, que autoriza
o Poder ExecutivO ã abfír aO Orçamento da Segur'idade Social
da União crédito especial até o limite de Cr$2.302.100.000,00,
para os fins que especifica, e transformado na Lei n~_ SA:S:4,
de 4 do agosto de 1992.
o

AVISO
DO MINISTRO DA SAÚDE
Aviso n" 693/92, de 29 de julho do corrente ano, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 337, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Maga:
, lhães.

DO SECRETÁRIO-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Aviso n" 966/92, de 4 de agosto corrente, encaminhando
informações complementares sobre os quesitos consUmtes do
Requerimento n~ 148, de 1992. de autoria do Senador Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 116, DE !992
Altera a Lei n~ 8.443, de 16 de julho de 1992, que
"dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Acrescenta-se ao ãrL 1~ da Lei no 8.443,_ de 16
de julho de 1992, os seguintes dispositivos. renurriefarido-se,
para parágrafos 3". 4P e 5", os seus atuais parágrafos t~·. 29

e 3~:
"Art. I''

................. ~ ..-............................ ..

XVIII- fiscalizar os a tos concernente_s_ ao endiv~

damento público interno e externo _da União.
§ 1~ Em novos Contratos de endivida_mentÇl público externo, em que sejam tomadores ou aValista,s
a União ou qualquer de suas entidades, o Tribuna)
emitirá parecer prévio sobre a operação pretendida,
para remessa ao Senado Federal.
§ 29 O Tribunal proporá ao Congresso Nacional,
juntamente com o projeto de lei a que se referJ;: o
art. 110, as providências necessárias ao desempenho
da competência prevista no inciso XVIII deste artigo.

·-· ' ....... ........ ·~··

···~~· ····~·. ~~· ~~··

--. ·: .............. .

Art. 2" O art. 7' da Lei n' 8.443, d~ 16 de julho de
1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se para § 1o o seu atual parágrafo único:
"Art. 7" .........,_ .................................... , ..
§ 2" Pelo menos 25% (Vinte e Cincó· por cento}
das contas anualmente prestadas, ao Tribunal serão,
antes do julgamento, submetidas a prévia auditoria.
§ 3? Na definição dãS coritas· a sere-m alidlt3âãs
_em cumprimento ao ·estabeleCido no parágrafo anterior, o Tribunal adotará_coffio critério eXclusivo o volu-
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§ }Q O edital será enviado ao Tribunal no prazo
me de recursos públicos geridos pelas unidades ou entide pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data
dades judsdicionadas, em cada exercício.
de sua publicação.
§ 4<.> O relatório a que se referem os parágrafos
§ 2~ Vencido igual prazo sem pronunciamento
IÇ' e 2Q do art. 90 consignará informações sobre as audi·
do Tribunal, poderá o edital ser publicado, não se exito rias realizadas. com detalhamento minucioso das COI)mindo a administração, no enta..qto, de proceder às
tas até então auditadas, os resultados_ alcançÇtdos e as
correções q':le o Tribunal posteriormente determinar.
providências determinadas, objetivando a correção de
§ 3~ E nula de pleno direito a lídtação realizada
falhas ou irregularidades."
com infringência do estabelecido neste artigo, sujeitanArt. 3° Os arts. 8', 44, 58, 74 e 87 da Lei n' 8.443,
do-se o responsável à cominação prevista no art. 58
de 16 de julho de 1992, passam a vigorar com a's seguintes
_ des!a lei."
alterações:
J.ustificação
"Art. 8• ~ ............ , ..............~~~.c>.~~~·-·.--§ 2Q A tomada de contas especial prevista no caRecentemente, já ao final do semestre passado, o Senado
put deste artigo e em seu§ 1~ será, des·de logo, encami·
Federal, na relevante função de Câmara revisora, apreciOU,
nhada ao Tribunal para julgamento.
após amplos debates, o PLC n" 73, de 1991, que deu origem
§ 3~ Quantificado o dano, o Tribunal adotará
à recem-promulgada lei Orgânica do Tribunal de Contas da
as providências necessárias _a:o- SeU ímerliato_ r_ess_a.rd·
União- Lei n' 8.443, de 16 de julho passado.
menta, sendo inadmissível, como causa elidente deresRecebendo a honrosa incumbencia de relatar o mencioponsabilidade, alegação de boa_._fé por parte do respon·
nado Projeto nesta Casa, nele introduzimos, com a anuência
sável.
da douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidani_a e do
Art. 44. .. ...................... ~ .................. --......-·····-··· · Plenário, expressivo número de alterações, consubstanciadas
········--~~L· ··LL·····-~·~·-··~----~----~··----.·~-·~··················
num total de 50 Emendas, todas fOrmuladas com o claro obje§ 39 O Tribunal poderá determinar a extensão
tivo não só de aprimorar o texto, mas, sobretudo, dotar o
Tribunal de Contas da União de uma lei orgânica realmente
das inspeç6es c auditoriaS às pessOas jurfdícas de direito
privado de qualquer modo envolvidas na aplicação dos
à altura de suas relevantes funções institucionais.
recursos públicos objeto de fiscalização.
Não sem certa surpresa, porém, verificamos que a Câma·
§ 4o As pessoas jurídicas referidas no parágrafo
ra dos Deputados terminou rejeitando boa parte dessas Emenantcriorsãoobrigadasacolocaràdisposiçãodotribunal' das, o que resultou, em nossa avaliação~ na ~upressão de
toda a documentação_ contábil, fiscal, comercial e ban- instrumentos de fundamental importância para a eficiência
cária necessárias às apurações por ele determinadas, da ação fiscalizadora a cargo daquele Tribunal.
sob pena, em caso de sonegação, de aplicação da sanção
Essa constatação .. aliada ao interesse público que envolve
matéria de tão alta significação, nos impele a formular o preprevista no-art. 58 desta lei.
§ s~ O Tribunal poderá requisitar a cooperáçâo
sente projeto.
O nosso intuitO é tentai resgatar· ãs propostas de pelo
da Secretaria da Polícia Federal para garantir o acesso
menos al~u'!la.s das principais emendas rejeitadas, nas quais
à documentação mencionada no parágrafo_ anterior,
estamos ms1stmdo por contemplarem, em nosso entender,
bem como a preservação da mesma.
Art. 58. _ ·~···············~·~~·.······~v-~.;:~,.-ç__.,-·-~-·-·---- mecar~:ismos C~ja adosão não ID<l:is pode ser postergada, senão
...... ,,............. --·--· .. ~· .ro~~·· .......... -·~·--··y~-·~.. c~m enorme prejuí:Z~__ para o controle ~a ~plicaçãó_ dos- din~ei-.
III- ato de gestão ilegítimo o-u-antiec_onómic_o de
ros públicos.
que resulte dando ao Erário;
No art. 1'?, preconizamos -que se defira ao Tribunal de
.........................-........ n~···w- ...........-.... -~~ç~~-·
Contas da União competêncja,_ t~mbém, para "fiscalizar os
Art. 74. . .............. ~ .......... .,... .. r··~~--~~···--······
atas concernentes_ao·endividamento público ínterno e externo.
Q~ União". a par de el}l_itir~ para r~_méssa a esta Casa, parecerp~·~ág;~f~ d~i~._ {i~"P"~did~ •ct~r;~j;;;;;-;~iti';~- prévio sobre todas as operações de crédito que nos cabe autoparecer sobre as contas prestadas pelo Presidente da rizar no exercício da atribuição_prevista no·art. 52, V, da
Constituição Federal. Acreditamos que desta forma estaremos
República o Ministro indicado para o cargo pelo Chefe
do Poder Executivo a cujã gestão se referirem-as contas- a estabelecer um mínimo de acompanhamento não só da fiel
observância_ das autorizaçõ~s emanadas do Senado Fede:r:al,
apreciadas.
como também dos níveis de endividamen!o público da União.·
Art. 87.
O art. 2"' cuida de outrO ID.ecanfsõio igualmente fundamentai, relacionado com as·audítõdas mls con.taçprestadas
IV- vinculação ao processo a ele dist_ribuído e
às auditorias ou inspeções para as quais-hafã s1do desig- ao TCU. Entendemos, nessâ questão, que o Tribunal de Con·
nado, dos quais só poderá ser afastado em caso de tas não pode continuar se louvado, como tem feito até agora,
quase exclusiVamente nas auditorias levadas a_-efeito pelos
impedimento expressamente estabelecido em lei."
agentes do sistema de controle interno, notadamente porque,
Art. 4• Acrescente-se à Seção IV do Capítulo II da Lei ao que se sabe, o referido sistema, máxíme no-Poder Execun• 8.443, de 16 de julho de 1992, após o art. 45, o seguinte tivo, se encontra hoje completamente desestruturado. Pareartigo, renumerando-se os dispositivoS subseqüentes: - ce-nos essencial, em suma, que as auditqrias passeri:i a ser
"Art. 46. O Tribunal, a 1~ de fevereiro e a 1~ o principal instrumento da ação fiscalizadora do TCU. exercide agosto de cada ano, fixará o limite de valor a partir tando-se, já num priníeiro momento, pelo menos sobre 25%
do qual os editais de licitação lhe deverão ser previa- (vfnte e cinco por cento) das contas que lhe são anualniente
mente submetidos.
p~estadas.

•
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No art. 3'', englobamos várias propostas, sendo a primeira
delas coitada para o estabdecimento de disciplina lCgal mais

rigorosa para a apreciação das tomada de conta especiais.
Com efeito, nos termos do art. 8'' da nova Lei Orgânica,

deve ser instaurada tornadas de contas e;special sempre que
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· Finalizando, temos a proposta do art. 4'', voltada para
a ·institucionalização de um acompanhamento mais estreito
das licitações, n'lediante o estabelecime;ntt:)"da obr)gatoriedade
de que, a partir'de termihãdo valor, a ser-periodicamente
atualizado, todos os editais de lícüação séjadt previamente
submetidos ao crivo do Tribunal de Contas da União. Esse
mecanismo, segundo a nossa expectativa. inibirá a·p-erpetração
de uma série de ilegalidades, além de orientar a ação daquela
Corte de Contas para a exercício de um controle mais ágil
~eficaz, porque de caráter preventivo. em vez do acompanha~
mcnto a posteriori hoje realizado, no qual se esbarra sempre
no ·fato consumado, quando os 'danos se m_9stram de difícil
e àS vetes impossível reparação.
Sala das Sessões, 5 Qe agosto de 1992.- Senador: ~ed.ro
Simon.
'

ocorra "omissão do dever d_e_ prestar contas". "nãP. comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União". "'desfalque ou desvio de dinheiro, bens. e valor:eS: públicos".,_ ou,
ainda, "prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconómico de que_resultc dano ao Erário". Tta.ta-se GOnYenham_os
-de atos que reprcscntam_infraçõcs,de extrema gi:a,vjQa,<tc~
cuja prática impõe que à quantificação do__ dano se sigam, medi;das voltadas ao seu imediato rcssarciamcnto, o que não ocorre
quando, como prevêem os §§ 2" e 3o do mesmo artigo, .tais
tomadas de contas, dependendo de. vulto do alcance apUrado-,
podem vir a ser apreciadas até mais de.LJm ano após a oçorren~
cia do evento danoso. por ocasião do julgamento das contas
LEGISLAÇÃO CITADA
anuais_ do órgão ou entidade. A nossa idéja, pois, é que a
LEI N" 443, DE 16 DE JULHO DE 1992
ação do TCU, nesses casOs." deve ser presta e imediata, até
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de. Contas
como forma de desesüm.ular_o cometjrnento d.e eye_nJrJi!ÍS po~
, P,a União e dá ,Outras providências.
vos ilícitos.
.
A proposta seguinte diz_re_speito a um oõ.trOlri"stq.nTI.c.ritb'
Tín.ir.:o 1
de extrema utilidade para o controle. que é a faculdade _a
Natureza, Competência e Jurisdição
ser forçosamente conferida <!O TCU de estender, quando jul~
CAPÍTULO I
gar necessário, as suas a_uQitorias às pessoas jurfdicas de direito
Natureza
e Competência
privado de alguma forma envolvidas na aplicação dos recursos
públicos objeto de _fis_calização. É mt;QiÇI~_que reputa.rrios im~
Art. 1'' Ao TribUnal de Contas da UnHío', ó~gão-de conprescindível.
trole externo, compete, nos termos da Constituição Federal
Cogitamos, em seguinda, de pequena _altl!ração na recta~. c ria forma estabelecida nesta Lei:
ção do inciSo III do art. 58 da Lr;:i Orgânica cin ref~rência,
____ I .:..._:]~!gar as -cóilt'as dos ádni.inistra-dores c 9-emais responpara excluir daquele dispositivo a expressão "injiislifita:do".
sá\rfls· por dinheiros, bens 'e va.Ibies -públicos 'das unidades
O nosso entendimento é que para "ato de gestão ilegítimo
dos poderes da União e das entidades da admiriísti:":ição 'indire~
ou antieconómico_de__que·_resulte dano ao· Erário'~_,·_cotnO ali· ta, 'incluídas as fundações e sociedades-iilStiti.tídas e mantidas
previsto, não há justificativa plausível, capaz de clidir"respon~
pelO pOder públicô federal, e as· contas daquet'eS qUe derem
sabilidade ._ _
·
causa a perda, extravio ot.i outra irregularidade-de que resulte
No passo subseqüente_, ainda no art. 3", focalizamos duas
dano ào Erário; ·
·
valiosas garantias para a independência 'C- a isenção com que
II- proceder, por iniciativa própria ou por solicitação
os relatórios de inspcção é 'os demaiS processos dC tórfiàdas
do Congresso Nacional, de suas·Casas ou das respectivas Cow
e prestações de contas hã.o de ser examinados no âmbito iriter_~
miSSõeS, à fis'càl'ização contábil. financeira, Orçamentária·, ope~
no do Tribunal de Contas da União.
racional e patrimonial tiaS unida'des ·dos poderes -da UniãoDe fato, parece_-_nos curial que, em benefício da inde-pene das demaiS entidades refefidas no inciso anterior; .
dência e da isenção desejáveis nos posicionamentos do TCU,
III- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presihá de ser forçosamente _impedido de relatar c emitir parecer
dente da_República, n9s terrn:o·s "dO- art. 36 desta Lei;
sobre às contas anuais, prestadas pelo Presidente da Rcpú~
· IV___:_ acompanhar a arrecadação ·da recei_t~ a cargo da
blica, o Ministro indicado para o cargo -pelo Chefe do Poder'. _ União e .das entidades referidas no inci.so I. deste artig9, meExecutiVo a cuja gCstão se refiram as contas apreciãdas,. Tra-· diante irispe-ç'ões e ai.J.ditóiias ou por nieio âe demonstrativos
ta~se de um impedimento plenamente jUstificável.
. próprios, na forma estabelecida no Regirilen-tõ lnteráo;
A outra garantia se re_ferc à vin.cul~ção do se_rvidpr do
V_,_ apreciar, para fins de registro; na forffia estabelecida
TCU~ voltado para a atividade-fim daquele órgão- aos pro~
no -Regimento Interno, a Jegalidde dos atq~ de admissã9 de
cessas que lhe sejam distribuídos e às auditorias ou inspeções. pessoâl, ·a qualquer título, na adminis_tr_ação· direta e indireta,
para as quais tenha sido designado. A nossa posição, no partiinc1uída;::; as fundações instituídas e mantidas pelo poder públi~
cular, tem em mira, sobretudo a obse_rvância do princípio
co federal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento
da economia processual, _no resguardo da maior celeridade
em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias,
e rapidez na apreciação dos processos cm tramitação naquele
reformas o pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
Tribunal. Assinale-se,. bem a propósito, que no âmbito da
não alterem o fundamento legal do ato concessório;Receita Federal, por exemplo, tal vinculação vigora desde
-~- VI- efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo
priscas eras, sendo procedimento consagrado distribuirwse. os
das quotas referentes aos fundos de participação a que alude
processos fiscais sempre para os agentes que detectaram as
o parágrafo único do art. 161 da Constituição Fe_de_ral, fiscaliinfrações que lhes dá conteúdo. Ademais__.__a, lógica mais ele~
zando a entrega dos respectivos_ recursos;
rnentar nos impõe a conclusão_ de que, do ponto de vista
VII -.emitir, nos termos do§ zodo art. 33 da Constituição
da produtividade, é sempre mais racional distribuir~se uma
Federal, parecer prévio sobre as contas do Governo de ter(itódeterminada matéria a alguém que já a tenha examinado,
rio federal, no prazo de sessenta_ dias, a contar de seu recebi~
a~é para evitar desperdício de esforços ..
menta, na forma estabelec:ida no Regimento Interno;
9
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representar ao poder competente sobre irregula-

ridades ou abusos apurados indicando o ato inquinado e definindo responsabilidade, inclusive as de Ministro de Estado
ou autoridade do nível hierárquico equivalente;
IX - aplicar aos responsáveis as sanções previstas nos
arts. 57 a 61 desta Lei;
X- elaborar e alterar seu RegimentO Interno;
XI- eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente e darlhes posse;
XII -conceder licença, férias e outros afastamentos ãos
ministros, auditores e membros do Ministério Público junto

ao Tribunal, dependendo de inspeção por junta médica e
licença para tratamento de saúde por prazo supe-rior·a seis
meses;
XIII- propor ao Congresso Naclorial ã fíx3.çã0-de vencimentos dos ministros, auditores e membros do Minisfério Público junto ao Tribunal;
XIV - organizar sua Secretária, it3. forma estabelecida
no RegimentO -Interno e prove-r~Ihe os cargos, e empregos,
observada a legislação pertinente;
XV- propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos empregos e funções do Quadro
de Pessoal de sua Secretaria, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
XVI -decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada
por qualquer cidadão, partido político, associaçãO_ óu sindicato, na forma prevista nos arts. 53 e 55 desta Lei;
xvn .-decidir sobre consulta que lhe seja formulada
por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada
na aplicação de dispositivoS Iegãis- e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida
no Regimento Interno.
..
.
§ i"' No julgamento de contas e na fisc3.lização que-lhe
compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade
e a economicidade dos atas de gestão e das despesas deles
decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e
a renúncia de receitas.
§ 29 A resposta à consulta _a_ que se refere o inciso XVII
deste artigo tem caráter noimatiVõ e constitui piejulgamento
da tese, mas não do fato ou caso concreto.
§ 39 Será parte esseOcial das decisões do Tribunal ou
de suas Câmaras:
1-o relatório do Ministro-Relator, de que constarão
as conclusões da instrução (do Relatório da equipe de auditoria ou do_ técnico responsável pela análise do processo, bem
como do parecer das chefias imediatas, da Unidade Técnica),
e do Ministério Público junto -ao Tribunal.
II -fundamentação com que o Ministro-Relator analisará as questões de fato e de direito;
III- dispositivo com que O Ministro-Relator decidirá sobre o mérito do processo.
Art. 39 Ao Tribunal de COntas da Uniã_o, no âmbito
de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar,
podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções n-Orinativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização
dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao
seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.
Art. 79 As contas das administradores e responsáveis
a que se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas
a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação
de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas
em instrução normativa.
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Parágrafo único. Nas tomadas ou prescações de contas
que alude este artigo devem ser incluídos todos os recursos
e extra-orçamentários, geridos ou não pela unidade ou entidade.
Art. 89 Diante da- omissão no dever de prestar da não
contas comprovação da aplicação dos recursos repassados pela
União, na forma prevista no inciSo VII do art. 5 9 desta Lei,
da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou
val_ores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal.
ilegítimo ou antieconómico de que .resulte dano ao Erário,
a autoridade administrativa competente, sob pena de responsab_ilidade solidária, _deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tornada de contas especial
pata apuração dos fatos, identificação-dos responsáveis e quantificação do dano.
§ 19 Não atendido o disposto no caput deste artigo,
o Tribunal determinará a instauraçãO da tomada de contas
especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.
§ 2• A tomada de contas especial prevista no caput deste
artigo e em seu§ 19será desde logo, encaminhando ao Tribunal
de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao
Erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito
fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida
no seu Regimento Interno.
§ 39 Se o dano for inferior à (juãntia referida no parágrafo anteriOr, a tomada de contas especial será anexada ao
processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual
do administrador ou-ordenador de despesa, para julgamento
em conjunto.
_Art. 44. No ~nício ou n() curso .de qualquer apuração,
o Tribunal, de ofício ou _ a fe_querimento do Ministério Público,
determinará, cauterlamente, o afastamento temporário doresponsável, se existirem indicias- suficientes de que, prosseguindo no exercíciO de suas funções, possa retardar ou dificultar
a realização do auditoria ou inspeçâb, causar novos danos
ao Erário ou inViabilizar o seu ressarcimento.
§ 19 Estará solidariamente responsável a autoridde superior competente que, no prazo determinado pelo Tribunal,
deixar de atender à determinação prevista no caput dese artigo. ___ § 29 Nas mesmas circunstâncias do caput deste_ artigo e do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem prejuízo
das medidas previstas nos arts. 60 e 61 desta Lei, decretar,
por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens
de responsável, tantos quantos considerados bastantes para
garantir o ress~rcimento dos dan~s em apuração.
Art. 45. Verificado a il~galidade d~ ato ou contato, o
Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo p~ua que o responsável ad9te as providências necessárias ao eX:ato cul:nprimentO da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivoS a·se-tefu-observados.
§ 1~> No caso do ato adrninisti3.tivo, o Tiíbunal, se não
atendido:
I -sustará a execução do ato impugnado:
II- comunicará a decisão à Câritara dos Deputados e
ao Senado Federal;
III- aplicará ao responsável a multa prevista no inciso
II do art. 58 desta Lei.
§ 29 No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido,
comuniCará o fato ao" Congresso Naciona~, a quem compete
adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder
Executivo, as medidas cabíveiS.
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§ 3" Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo,
no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito de sustação do contrato.
o.
'Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de até Cr$
42.000.00_0,00 (quarenta c dois milhões de cruzeiros), ou valor
equivalente cm outra moeda que venha a ser adotada çom
moeda nacional, aos responsáveis por:
I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito,
nos termos do parágrafo único do art. 19 desta Lei;
II- ato praticada com grave infração à. norma lega ou
regulamentar de natureza contábil, firianceira, orçãmentária,
operacional c patrimonial~
III- ato de gestão ilegítimo ou antieconómico de que
resulte injustificado dano ao Erário;
IV- não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal; _
V cobcstrução ao livre exercício das inspcções e a:Uditorias determinadas;
VI sonegação do processo, documento ou informaçãO,
em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal;
VII- reincidência no descumprimento de determinaçãO
do Tribunal.
§ 1" Ficará sujeito à multa preVISta no caput deste aftigo
aquele que deixar de dar_çumprimcnto à decisão do Tríbünal,
salvo motivo justifiCãção.
§ 1·' O valor _cstabeleçid.Q_ no caput deste ÚtigO-Scrá
atualizado, periodicamente, por portaria da Presidência do
Tribunal, com base na variação _a_çganJ.lada, no período, pelo
índice utiTizado para atualização dos créditos tributários da
União.
§ 3" o-Regimento Interno disporá sõbre
gradação
da multa prevista no caput deste--artigo da gravidade da infração.
...... ...............
.. '. -··· .................. ---- .. -..... ·-

·a

·-~·

··-~-~~~·-·

-~~-.

..

Art. 74. É vedado ao ministro dó_ Tribunal de Contas
da União:
I - exercer, ai_nda que em disponibilidade,_ outro cargo
ou função, salvo uma de magistério;
II -exercer cargo técnico ou de direção de sociedade
civil, associação ou fundação, -de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, sem remuneração;
III- exercer comissão remunerada ou não, inclusive em
órgão de controle da admipistração direta_ ou indireta, ou
em concessionária de serviço público;.
IV- exercer profissão liberal, emprego particular, comércio, ou participar de sociedade comercial, exçeto_ ç_omo
acionista ou cotísta sem inge'rência-;
V- celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mi~ta, fundação, sociedade instituída e mantida pelo poder público ou
empresa concessionária_ de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer
contratante;
_ _
VI - dedica~se _à atividªd_ç_ político-partid-ár-ia.Art. 87. Ao servidor a que se refere o artigo a~terior,
quando credenciado pelo Presidente do Tribunal,ou, por delegação deste, pelos dirigentes das Unidad_e_s Técnicas d~ Secretaria do Tribunal para desempenhar funções de auditoria,.
de Inspeções e diligências expressamente determinadas pelo
Tribunal ou por sua Presidência são asseguradas as seguintes
prerrogativas; ·
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I -livre ingresso cm órgãos c entidades sujeitos ãjurisdiciiç-ão do Trib-uflal de Contas da União;
- --II -acesso a todos os documentos e informações necessárias à realização de seu rrabãlho;
III- competência para requerer, nos termos do Regimento Interno, aos responsáveis pelos órgãos e entidades objetÇt de inspeções, a:l1ditOnomias e diligênê:ías, as informações
e· documentos neceSsários pàrã:"IOSüUÇãõ de prOCeSsos e rela tários de cujo exame esteja expressa encarregado por sua chefia
imediata. ·
-

:A Comissão- de ConStituiçãO, Justiça e Cidad~·nia
-decisão termln3.tiva. - -·-~ -- ~ ~~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - O projeto
lidà será_ publíCado 'e "remetido à_Com_iss3_o cotnpetente.
A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje;
às 19h. nQ plenário da Cãmara dos Deputados, d6st.inada
à ICiiura dC prójetos de lei que dispõe sobre ãbertura de crédito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -l:lá oradores
inscrítos. Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga·
lhães. (Pausa.)
S. Ex·! não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY. MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discUrso. Sem revisão do Or8_dor.)- Sr. PreSidente,
Srs. Senadores líder nesfa Casa -do Partido_ de ReconstruçãO
N-acional. que apóia o Pfcsidentc Fern::tndo Collor de Mello-,pçimeiro Vice-Líder do Governo, desejo proceder a um registro que me confOi-1:3-Coffio--S"itwiCíOnista e como defensor de
uma administração, ___ -·_
__ _
_Dcü:rfn1nou-se agoia a' devolUÇão da última parcela dos
cruZados novos refidos no começo deste- Governo.- O PreSidente ·collor-,-sr. -PrCsiâente,. Srs. Senadores, é
um dirigente qúe ci.ii:riPrc Suas profuessa~s: que honra apalà.vra
empenhada.
Eni. terhpo de tanta descrença nos políticos, em que os
govcrnad<?s se sentem tantas vezes distanciados daqueles que
dirigem a máquina do Estado~-eS:te-f<ito é me-recedor de todo_
o ·destaque; restaura a confiança dos governantes, mostra,
afinal, cO_IU9 __ a polítÍCfi pode bem ser exercida, tendo como
único parâmetro-a bUscã -do bem geral e o atendimento dos
interesses da cidadania.
Lembramo-nos iodos de como no início- deSt3 _aél.i:t1iriltração se
o-1ITlpacto da retençãO cie -tOcia -pOupanÇa
depositada nos estabelecimentos de crédito. Às voltas com
uma _espiral inflacionária dcsill.edida, não teve o Governo ou.tra opção do que essa aproPfiaÇão, teinl)óráriá e t"emunerada,
dos recursos dos particulares.
""É que se deveria evitar ,_a todo custo, o caos social. restaurar a ordem económica-e financeira, fazer o País reencontrar
os caminhos do seu crescimc!ltO e do seu desenvolvimento.
Garantia, então, o Governo, a exata correção monetária
e os juros a: tais depósitos, para que não se afetasse _a situação
patrimonial daqueles cujos bens sofreram o bloqueio.
E dqnonstra agora que garantiu. ainda mais: a devolução
correta dos recursos, provando o que afirmara, de ter sido
tpero depositário daquelas contas, de não se ter apropriado
delas injustamente-, de não ter operado um confisco ilegal
daquelas quantias ...
A um parlamentar do Governo, corno eu, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, anima, pOis, a~conduta do Excelentíssimo

aeu

a
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Senhor Presidente t' de ~ua equipe econôrnica, que reforça
a confiança que já lhe crt>dita"a._Nação, que renova as esperanças quanto ao saneamento definitivo de nossa economia.
Devl!m ser agora reJegads ao esquecimento as palavras
injustas daqueles crí_tko::U.JUC apontaram na ação governamental de bloqueio aos depósiros a eiva de ilegalidade. dos
que procuraram caracterizar aquela medida como um empréstimo compulsório, a reclamar sua aprovação por lei complementar, dos que a deploraram como um confis_co injUstificado
e crueL Logo ficou claro que as medidas tomada'> pelo Governo CoUor encontravam amparo na Constituição, tinham
corno objetivo restaurar a __ordr.:m econômica e o desenvolvimento do País.
_
.
Comprova-se hoje, com a gr~~de~~ daqueles propósit-os.
a corrcção de_ss_e_digno governant~. que é o Presidente Collor.
A devolução dos recursos se fez sem qualquer restrição, obe_..
dec_endo aos prazos fix_ados_, às condições estabelecidas. garantindo, afinal - com a corr_eção monetária e os juros pagos
- . a plena reparação do possível dano.

Desejq, então. Sr. Prcsidentt!, Srs. s-enadores. com o
registro desse fato, reiterar minha fé, minha confiança ün;strita nos ato~ de~sa administração quc-apóío.
Sr. Presidente, o segundo assunto_que me_ traz a esta
tribuna é com respeito a um fax comunt_cad_Q_aO meu_ gabinete
pelo Ex" Sr. Governador de Pernambuco, Sr. Joaquim Francisco, onde- relata em detalhes que Pernambuco está sendo
prejudicado no que concerne_às_verbas orçamentárias na qual,
graças à unanimidade da Bancada federal, porque no que
é _concernente ao OJÇ<imento_de _Pernambuco _não vejo Oposição e nem Governo. vejo que tuda a Pancada_,_desde o ex-Govenador Miguel Arraes, o nobre Senador Marco Maciel, este
orador que vos fala. o Ministi·o Ricardo Fiuza e muitOs outrOs.
trabalhando para que. do Orçamento da República, Pernambuco fosst.! at[uinhoado com v_erbas para ajudar o_ seu _des_e_nvolvimento: E isso foi feito com um trabalho de equipe, que
honra a representação pernamhucana.
Recebi de S. Ex·· o Governador Joaquim Francisco. homem que começou,_ como eu, a apoiar o PrcsídentC Fernando
Collor no início da sua campanha, quando a maioria dos políticos criticava dizendo _ -:-_ tive _oportunidade de ouvir, neste
Senado- que a candidatura do Presidente Fernando Collor
era uma bolha de sahão, eu falava que essa bolha de sabão
iria se transformar em milhares, em milhões de barras de
sabão, para a renovação dos costumes políticos deste País,
e o Governador Joaquim Francisco estava na linha de frente,
em apoio à candidatura do hoje vitorioso Presidente Fernando
Collor.
S. Ex•, nesse fax, reclama do trata-mento concedido a
Pernambuco, no sentido de _que está s_endo injustiçado, onde
temos hoje o terceiro orçamento dos Estados. E Pernambuco
está dentro dessa linha, aquinhoado com as ve_rbas colocadas
pela nossa Bancada no _orçamento. Haja vista que atê agora
as liberações para Pernambuco não chegam a 10%. Estamos
praticamente há cinco meses_ para -tcrniin3.r o ano, e S. Ex'
o Gove~nador Joaquim Francisco, certo de ter o apoio do
Governo Federal, certo_dc ter o apoio dos Ministérios. colocou
a sua equipe dentro de um dilema: o do desenvolvimento,
de acreditar, como ele ainda _acredita, no Governo Federal,
e preparou os planos do desenvolvimento do Estado. como
o Porto de SUAPE, onde, até hoje. quase 200 milhõe_s de
dólares foram investidos exclusivamente.com o sangu.e, o suor
e as lágrimas do povo pernambucano~- _

Quínta·feira 6

6339

Há tamtlo.:>m o probl<'m-a d:Js estradas, como a BR-101
e 011tras vicinais <k Pt:f!.Hunhuco.

Sr. Presidentc.,_o resultado é que as verbas_nã,o têm chegado. Com isso. o Governador foi ohrig_ado a suspender alguns
projetes priori tá dos, planejaclos com essas verbas do Governo
~~der_al. S. Ex·' ~stá pre<?cupa~o com -~sse tratamento.
Como sah~ V Ex-'. n<.l1_1 lt-'IÚH) ·•papa na língua''. digo
o que Sinto. Tenho aurorirl;Hit> pan talar neste momento,
porque não votei no Governador J()aquim Francisco; votei
no atual candidato a Prefeito do Rt'rite, Jarbas Vasconcelos.
No entanto, os interesse.:; de PernmTibuco falam mais alto.
Hoje, como Senador ror Pernambuco, aliado ao Govenador Joaquim Francisco no que diz respeito à renovação
dos costumes políticos e administrativOs deste País, acredito
no Presidente Fernando Collor. ~stou de pleno acordo e soli~ário com Sua Excelência no que tange à liberação_ de ve~bas.
As vezes. governadores c políticos que atacam o Presidente
da República rt~cl!hem ess_çs_ rt:_cursos em e_scalamaior _ou igual
_. _ ..
.. -· _
a que recebeu Pernambuco.
- Como homem ligado ao Pr~_sidente Collor, como homem
q~~C-ã.áedira n~s S~ias·propo~tã<_ Como pernambUCano e nordéstino~ com0 Líder em exercício _do_- Goverrio. _çom.o Líd_~r
~9 _Partido do Presidt:nte, não-posso deixar de pedir à _equipe
d~ tr<:tbalhL) do- Pl-esideote que olh~ Pernambuco não como
adversário. mas éomo um amigo fid, um Qovernador que
recebeu e dt•u apoio na hora precisa, quando, principalmente
em Pernambuco, qi1e é um Estado altamente politizado e
patrulhado. dentro der-.sa linha dt: esquerda e de direíta," S.
Ex' deu o seu apoio e acrediton no Presidente< EsPero que,
na volta do Govemador Joaquirri Francisco de uma viagem
que está fazendo aos Estados Unidos-~ índusíve_ cOril passagem
por Cu~a, visitando o :rrime_iro-~·iinistro Fidcl Castro, amigo
do President~ Fernando Collor. e.sse j:ifobfema do tratamento
;:to Estado-~~ Pernambuco. para (::J qual espero o apoio inconteste do !V1inistro RiCárdo-FiUzá-. do Líder do Governo,_Sena~
dor Marco Maciel. do nosso Líder na Câmara, Deputado
José Carlos Vasconcelos, esteja resolvido, porque nós todos,
unidos. temos que exigir o tratamento que Pernambuco me-_
rece. Assim sendo. Sr. Presid~nle. Srs. Senadores, faço um
veemente apelo. n~...ste mümento, ao Pre~idente Fernando Collor. com quem estive na semana passada, juntamente com
o governador de uma das províncias mais populosas da China,
quando tivemos uma con,·ersa descontraída, na qual Sua Excelt!nciamarcou. para o próximo ano, uma viagemàquelc grande
pafs, em que farei parte. e, depois, conversei com Sua Excelência e_mostrei a insatisfaçãO- do-Governador Joaquim Ffaricisco, concernente a esse tratamento. Tenho certeza absoluta
de que Sua Excelência ouviu e vai" tomar as devidas provi:.
déncias para que o Governador jo_aquim Francisco, homem
de primeira linha de sua campanha. continue lutando e acreditando no Governo de Sua Ex~dência. porque com_ isso o
Brasil é quem ganh<i e Pernambuco, com o Governador Joaquim Francisco, aliado ao Presidente Collor e aos nossos com~
panheiros, terá um governo à altura daquilo que ele assu~iu
quando da campanha para Governador em Pernambuco,
Assim sendo, Sr. Presidente, espero que na volta o Governador Joaq_uim Francisco fique satisfeito e todos nós~ da Bancada de Pernambuco, _neste instante, estamos com. o Governador, estamos com o Presidente Coito r, estamos com o seu
Governo; mas, aCfma ele tudo, como Senador de- Pernambuco,
em primeiro lugar, apóio o m~u Estado, o meu Nordeste,
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e dou inteiro apoio, em ponto, vírgula c ce-ccdiÜÍa, ao fax
que S. Ex• passou a mim e a toda a Bancada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Ma_ranhão, o Sr,.
Mauro Benel'ides, Presidente, deixa a cad(.'ira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em meio a todo o debate que se trava neste
País~ envolvendo a figura do Sr. PC Farias e, ju~to com o
Sr. PC Farias, a figura do próprio Presidente da República,
somos surpreendidos com as notícias de ~oje, envolvendo
a saída do Ministro da Educação e a indicação do próximo
__
Ministro da Educação.
É a imprensa que diz, e custa a crer, em meio a: -esse
debate, que a Nação se pergunte se is~o que está acontecendo
é verdade ou mentira-, quando nós, que criticamos tanto as
Chamadas novelas da Globo, que inventa os enredos niais
absurdos, estamos assistindo alguém invenfar um enredo mais
absurdo do que o da referida televisão, que é mais absurdo
do que esse que estamos vendo, envolvendo o Sr. PC, a equipe
do Sr. PC e o Sr. Presidente- da República. Em meio a tudo
isso somos surpreendidos de que 'sai o Ministro é se -feSteja,
em festa na casa de outro Ministro, a posse do novo Ministrq
da Educação. E se diz com todas as letras, e festas, a alegrias,
que saiu o Sr. Goldemberg, que estava muito preocupado_
em atender a técnicos, em atender a cientistas, em atender
a pessoas ligadas ao mundo intelectual, e que entra um novo
Ministro, que vai dar atendimento especial à classe política.
Creio, Sr. Presidente, que é muito importante que um
Ministro dê atendimento à classe política, creio que é iiniito
importante o Gove"mo ter o seu ernbasamento e que respeite
a classe política, mas dentro do estilo que está travado, dentro
do que as manchetes estão a anunciar, parece que se está
a festajar a queda do Sr. GOldemberg, está a se festajar a
posse do novo Ministro, porque, a partir de agora, o Partido
da Frente Liberal terá a seu bel-prazer as verbas da Educação,
que se somam às verbas Sociais com o Sr. RicardO Fiuza,
e que se somarão, no futuro, com as verbas da Saúde, porque
já está a se pedir a cabeça do Sr. Ministro da Saúde.
Falando no Sr. Fiuza, leio nos jornais a circular que S.
Ex~ enviou a Parlamentares - não recebi - parece que são
os Parlamentares do Partido da Frente Liberal solicitando
que esses Parlamentares digam quais as verbas_ que eles querem, quais são as ·preferêilcias das obras, a pric;>ridade do
Sr. Ministro Fiuza atendendo aos Parlamentares do seu Partido para, exatamente, alterar o orçamento _que não seria
mais por debate técnico, mas que seria absolutamente por
um debate político.
Diz-se que o Governo vai enfrentar a batalha do impeachment tentando conseguir um terço dos votos na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.
Sr. Presidente, não sei o que vai conduzir a CPI. Tenho
dito muitas vezes que a cada dia que passa ·vejo o Presidente
mais iil).plicado. Tenho dito à CPI, aos Parlamentares e aos
Partidos de oposição, que estão ali à cata de absolutamente
nada que envolva o Presidente da República.
__
A CPI foi criada para investigar as denúnciaS do irmão
do Presidente da República, o Sr. Pedro AffOnso Collor de
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Mello contra o Sr. Paulo César Cavalcante Farias. A verdade,
infelizmente, é que a cada dia e a cada momento vêm à CPI
fatos a pretexto de nascerem no Sr. Paulo César Cavalcante
Farias e terminam envolvendo o Presidente da República.
Começa com o depoimento do seu irmão, continua cOm o
depoimento do ex-Líder do Governo, na Câmara dos Deputados, Renan Calheiros; continua com o ex-Presidente da Petrobrás, Luís Octávio Motta da Veiga; vai adiante corri o
motorista da sua secretária, Francisco Eriberto Freire de França e continua, agora, inclusive, com a secretária da empresa
ASD, de São Paulo, Sandra Fernandes de Oliveira, envolvida
nessa questão da "Operação Uruguaí''.
O que vem à CPI parte de pessoas que vêm depor na
CPI. Ninguém foi atrás para tentar envolver o Presidente
da República. Diria até que, se me perguntassem qual é o
depoimento mais dramático, mais cruel, mais injusto não digq,
mas o que mais atingiu o Presidente da. República foi o do
seu ex-Secretário Particular, Cláudio Vieira, envolvendo a
noperação Uruguai''. Juro que se chegasse aqui e me mostrassem o dossiê e que no invés de ser o Sr. Clá,udio, ex-Secretário
do Presidente fosse o Senador Eduardo Suplicy que medissesse: "Olha o que eu descobri contra o Presidente! Denúncia
que me parece muito mais uma peça· de- acUsação do que
t}-ma peça de governo. Na verdade, é algo dramático as explicaçõeS do ex-Secretário que inventa uma dívida de 5 milhões
de dól~res que o Presi_dente da República tinha tirado em
nome do ex-Secretário para fazer a campanha, o que já é
um absurdo; o que já é muito grave buscar dinheiro no exterior, por não ter a coragetn de enfrentar a responsabilidade,
coloca no nome do ex-Secretário, assume como fiador do
emPréstimo vindo dO exterior para fazer a c~mpanha. Sua
Excelência não gastou· todo, porque sobrou dinheiro".
Então, diz o ex-Secretário: "Esse dinheiro nós usamos ... "
Querein6s saber-, em primeiro iugar, quem fez a CfíVida, quem
deu o dinheiro para o Presidente? O empresário, uma empresa
de Montevidéu, que todo mundo sabe que é empresa para
limpar dinheiro, para lavagem de dinheiro, para blanquear
dinheiro - como dizem lá - empresa que não tem mais
do que uma sala de 4 x 4m, cujo Presidente já foi condenado
por ser organizador de quadrilha, por assassinar um agente
fiscal em Montevidéu e que esteve por 8 anos na cadeia.
Esse seria, segundo o Sr. Cláudio, seu ex-Secretário, o homem
que emprestou o dinheiro ao Presidente da República. Aí,
vem o dinheiro. compra-se ouro, entteg~fm-se 318 os quilos
de ouro para um cidadão que está foragido, ninguém sabe
para onde, e esse cidadão foi o fiel depositário do ouro do
Presidente da República._ E durante trinta meses o Presidente
gastava, sua mulher gastava, os filhos gastavam, a Casa da
Dinda gastava e o Secretário telefonava para o Sr. Najum:
"Fulano, derrete dez quilos de ouro", ou, "Vende uma barra
de ouro e deposita na conta de fulano, na conta da beltrana,
da mãe do Presidente, da mulher do Presidente" e sei lá
mais o quê.
Essa é a história do Sr. Cláudio Vieira. Tan-to que Ontem,
na CPI, solicitei ao Presidente Benlto Gama que fizesse um
ofício ao Presidente da República contando essa história, para
que Sua Excelência diga se é verda.de ou_ mentira, porque
pode ser até que o Cláudio Vieira "tc!ilh3. inventado- alguma
coisa, pode ser até que a dívida seja do Sr. Cláudio Vieira
e não do Presidente da República.
Essas são as histórias que lá estão sendo debatidas.
Ao i:tiv€s de fazer a defesa, o que yejo, hoje, no jornal?
"O Governo está preocupado com a defesa do Presidente".
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E o que vai fazer? Vai contratar advogado?_ Vai montar
Eu também não quero a posse do Itamar Franco, quero
uma equipe para fazer a defesa'!. Não. _Vai bombardear o
que fique o Governo do Presidente da República. E posso
possível impeachment
informar daqui, publicamente, que o Sr. Itamar Franco torce
Vai bombardear _como? Vai debater? Vai discutir? Não! e reza para que o Presidente da República se saia bem desse
Vai dizer que não é o Sr. lbsen Pinheiro. que decide, que
episódio e continue à frente do Governo.
é a Mesa, vai dizer que tem maioria_rla_tvfesã~ vai dizer_ que
~
Qu-ando falamos no Presidente Itamar;-quando debatena comissão o Governo terá maioria, vai dizer que na comissão mOS o nome de Itamar é porque- não podemos aceitar que
Venha alguém, coni.o o Goverilador da Bahia. Sr. Antônio
da Câmara_são necessários dois terçOs.
Tudo bem, mas_yai dizer mais. Vai dizer: "Venham para Carlos Magalhães, dizer que ele não tem condições morais
cá os Parlamentares -do PFL ou de outros Partidos", para
de assumir. Devagar! S. Ex• tem muitas condições morais
fazer o troca_-troca,
--de assumir. _S. Ex' tem condiç~cs_d_e dignidade, de serieade,
Sr. Presidente, nãO sei~ _ não_estây3.- aq·ur,· estaV_a- gov_er&~honorabilidade mais do que ninguém para asSumir a -Pfesinando o meu EStado, o Rio Grande do Sul, e não acompanhei dêlicia da República.
corno foi a votação dos cinco anos para o Plesidente José
Agora, estou aqui e digo - há muitos companheiros
Sarney, nem ada derrota do Parlamentarismo para o-pre--sidcn- -que estão aqui que sabem tanto quanto eu- que o Senador
cialismo na Constituinte. Eu não sei.
·
Itamar Franco não quer assum}r a Presidência da República.
Mas, mesmo que queiram dizer que_ houve vantagens S. Ex' torce e reza para que o Presidente da República se
para os Parlamentares. a fim de que_ votassem a favor dos saia bem dessa sitUação.
cinco anos, mesmo que isso fosse verdade, o que não acredito,
Mas se o Vice-PreSidente Itamar Franco assumisse aPrenão dá para comparar com o que ocorre hoje.
sidência aconteceria algo que então seria fantástico: o PFL
Agora, Sr. Presidente, tenho dito ao meu Líd_er, Se_nado~ iria para a OpoSição. Seria ·algo da maior importância, do
Humberto Lucena, que jani"ais OS Parlamentan!s_do PMDB maior significado, porque ess~ mocidade_que aí está, Sr. Presina CPI, nem o Presidente Mauro Benevides; nem o Senador dente, nasceu no GoVerno. Vemos uma geração que é a geraHumberto Lucena. nem o Presidente Ibsen Pinheiro, nem ção que veio de 1964. Logo depois da Revolução extinguiram
o Presidente Orestes Quércia, disseram qual deve ..ser _Q_c_om- o PSD, UDN, PTB e tudo o mais e criaram a ARENA e
portamen_to do Parlamentar _dentro da CPL Isso é questão o MDB. A ARENA esteve no Governo e os seus políticos
de consciência! Nos reunimos para discutir, nos teühimos in- durante muito tempo, até a sua extinção. Quando extinguiram
clusive para esclarecer o Líder e_ o Presidente do :eartldo_s_ubre a ARENA, alguns foram para o PMDB, outros ficaram no
o que está_ acontecend_o, _mas jamai~ houve qualquer tipo de
PDS. Daí aconteceu Tancfedo Neves. Participei da Aliança
envolvimento do nosso Partido orientando no sentido de como Democrática e digo, com toda franqueza, que me emocionei
deve proceder. Há que se condenar o Presidente? Não é verda- quando ouvi aqueles homens do PDS deixarem o PDS, formade, na CPI o voto é uma questão de consciência. Não vou
rem o que eles chamaram de Frente Liberal, e virem conosco
votar contra o Sr. Collor achando qu~ ele tem razão, incrimi- do PMDB para formar a Aliança Democrática, que elegeu
nando-o por c-ausa do Presidente do Pt-..iDB, por causa da Tancredo e Sarney.
Oposição. O .vo_to __ali é uma questão de dignidade, _se __ yota
Hoje, já tenho II)-in~as desconfianças. Na verdade, aqueIa"s pessoas que estavam com os generais, até o último momende acordo com a consdência.
Mas. de repente, não m_ais do que de repente, abro os to, saíram~ Mas aqUilo que imaginei que era sair para ter
jornais e leio: .. Entra em operaÇãO o" esquema para: conseguir a _grandeza de romper, na verdade vejo que foi sair para
maioria na Câmara dos Deputados", E esse esquema já está continuar! Alguns saít_am para continuar.
em jogo, o primeiro ffiO''imento fez cair o Sr. José GóldemEntão, o PDS é o Partido da antiga ARENA que saiu
berg. E aí está o PFL de novo, aliás, d_iga-se_ de passagem, do Governo e foi OposiçãO a Tancredo, que foi Oposição
o grande herói da educação no País, nos últimos t_e~po_s, a Sarney. porque o PFL foi Governo a vida inteira. Saiu
é o PFL que teve_ no Governo o Senador Marco Maciel, o
no fim do Governo Figueiredo, quando já sabia que O TaoSenador Jorge Bornhausen, com o nosso colega Senador Hugo credo estava eleito, e já se integrou ·com Tancredo, já se
Napoleão e com o Senador Carlos Chiarelli" Ficou um tempo integrou com Sarney e hoje está aí c;om Q Presidente Collor.
Há políticos neste País qUe estãO integrados ao Governo,
fora, com o Sr. José Goldcrnberg; t! voltou agora com _o ilustre
Deputado da Bahia. Quer _dizer, o que tem de mérito na desde 1964 até hoje-. -que são os homens do Partido da frente
educação do Brasil- o êxito das universidades, o espetacular L"b
1 era1. Se_e 1es forem para a Opost"ça·o é algo que me parece
.,.
·ncl U51·ve para eles , Sr . Prest"dente .
.
desenvolvimento das escolas particulares, o desenvolvimento
mUI 1O pOSI IVO, 1
das escolas té~nicas, o desaparecimento do analfabelisiiio,
a seriedade no e~ino universitário do Brasil nos últimos anos
Alguém já me ~isse, quando perdi uma eleição- e acho
-, vamos tirar o chapéu. deve-se ao PFL, cujas figu~~~ m_ais que não perdi, acho que me grampearam na apuração dos
ilustres, mais diinas, iriã:is -competentes. passaram pelo Govervotos, em 1982. ganhei e não levei -. muitas pessoas me
no. Vamos até faZer justiça. Tenho muito respeito pelo PFL.
procuraram dizendo: ''Olha, Simon, você perdeu uma eleição.
Um Senador nosso conta urna ~ia da, segundo a qual tePerder é bom. Perder fazer bem. Estar na_ Oposição é imporriam lhe perguntado, naquele jaritar q_ue -~- p_aulistas ofe~ece- -tahte~ Só ganhar n~o resolve. Apanhar, perder, ser injustiçado
ram ao Ministro da Economia: "E aí, O q-ue vai acontecer? faz p~rtede a_Ig~:~_~m~ para ganhar projeção para o futuro".
Fica o Collor? Sai o Collof? Entra o ltarilar? Entra um gene~
O que é que não diz o rileu nobre Líder Lucena? Ir
ral? O que vai _aconh!cú?" "O que vai acontecer, eu
- -- patã "-a--oposição· é a experiênciã que falta para essa gente,
não sei. O que-scí é-que_ o PFL fica no Governo".
para o PFL. De Governo, eles conhecem tudo, são doutores,
Está hoje nos jornais que, numa reunião na casa_dé iJm
hors~concours. Duvido que haja no mundo mais Competência
Ministro eles disseram que não admitem a posse do-Sr. Itamar
em ser do ·Governo do que a dos meus amigos do PFL. Até
que urna. _experienciazinha na Opõisção faria bem paTa eles.
Franco. Mas, se isso acontecesse,__o PFL ficaria na Oposição.
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O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex··-um

ap~rte?
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de formular uma_ indagação a V. bx~ que, certamente, diz
respeito àquilo que é- objeto da sua aná_lise. Foi publicad~,
O SR. PEDRO SIMON ,...-Só um ínstiDte; para não dizehoje, no Jornal de Brasflia, uma carta breve do MinistrO da
rem que estou ficando nes-se ~:gctere.
Ação Social, Deputado Ricardo Fíuza - e, se V. Ex• me
Agora, Sr. Presidente, o que eles estão fazendo para
permite, eu a lerei porque é bem breve -,-encaminhada
evitar isso é dramático. M,as, então, numa hora como esta,
aos Srs. Senadadores e Deputados. Diz a Carta:
quando a Nação está bronqi.iêa?a -.por onde _ando, Sr. P_rc:si"Solicito a V. EJC!' enviar-me o mais rápido possível
dente, só se fala em CPI. Nos JOrnats, no rádto, na ~levtsao,
relação dos pleitos de interesse das comunidades q~e
só se pergunta o que vai acontecer. "O que vóc~s_ Yã9 fazer?"
V. Ex~ tão bem representa no Congresso Nacional,
"O que vai acontccerT' ''É;_ver~ade?'' "É mep.tita?" "~ssas
discriminando o que é orçamentário e não orçamencoisa_, o que são?"- c!~ repente as notícias são·_essas~que
tário, por ordem de prioridade._ A soliçitaçáo decorre
tenho aqui na minha frente: "O Governo está sê preparando
do_ fatQ de te;n;nos concluído a implantação do novo
para enfrentar a batalha do impeachment". Quando li a mansistema de controle informatizado, cujos lançamentos
chete, disse: finalmente, aind_~ b_em, vai CO_I!l_eçar a enfrentar
anteriores, para evitar falhas, desejamos cotejar cOm
essa _batalha. Mas enfrentá-lo como? Vai-se preparar para
as informações de V. Ex~ Atensiosamente, Ministro
conquistar os ·P3rlamentare~_para conseguir Üm túço. VantaRicardo Fiuza, da Ação Social".
gens na Comissão de Orçamento, vantage~s no Orça~-ent?,
mudanças de cargo, queda do Sr. Migistro _da Educaçao, Já
A pergunta que eu goStaria' de fazer, Senador Pedro Sis.e fala na queda d.o Ministro da Saúde, e e_u vçjo_ aqui o
mon, é se, Porventufã., V. Ex~ recebeu semelhante ofídO 'domeu amigo Ricardo Fluz"a cfl.amandode ''canalha" a equipe
Ministro Ricardo Fiuza. Porque hoje, na reunião-dos líderes
económica do Governo. Os auxiliares, a equip-e do Ministério
perguntei- me lembrO bem, inclusive estava presente o Presi~
da Economia é uma equipe de "canalhas". Esta a- frase do
dente Mauro Benevides - e os líderes do PSDB, _Senador
próprio Ministro:
_
_ _ __
_ Fernando Henrique CardosO; do PMDB, Senador Humberto
"Fiuza chamoU de canalhiiS os responsáveis pelo
Lucena; do PRN, Senador Ney Maranhão, não receberam;
vazamento de informações que revelaram a intenção
o líder do PDS~ Senador Esperidião Amin, está informando
do Palácio do Planalto de liberar recursos ... "
que também não recebeu; dos presentes na reunião apenas
" -Eu e o Ministro Bornhausen temos -pe-ifc!ítã -- o Senador Satdã:nha Derzi disse que havia recebido tal carta,
identidade. O re.cadq é para esses c~alhas que fazem
talvez ainda deva chegar para nós, porque também não a
essas notícias mentirosas -disse Fiuza .._._"
recebi; que eu saiba, o Senador José Paulo Bisol também
D.ão. Corrio consta aqUi ·n:acarta-·está~se colocando que há
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex• um aparte?
um novo sistema de informatiZação que ele quer atualizar,
O Sr. Ed-uardo Suf>1icy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
estou até considerando e hoje vou .apresentar i.Im requerimento, complementando outro que já havia, pedindo o comO SR. PEDRO SIMON -Ouço, primeiramente, o nobre
parecimento do Ministro Ricarçlo ,Fiuza, _primeiro, para que
Senador Nelson Wedekin, que tem prioridade.
Sr-Er' relate os critériOs de distribuição de verbas do Prosege.
O Sr. Nelson Wedekin -Nobre Senador Pedro Simon,
Mas em relação a esse assunto, Senador Pedro Simon, fico
é apenas para fazer um Pouco de justiça aO PFL .. Acho qUe
pensando se ele contém algo cálido, deve ser transparente.
o PFL é um Partido que tem uma grande coerência, coerência
Gostaria de propor, por exemplo, que o Presidente Mauro
de sempre estar no Qoyetno. ·o que o- PFL não tem culpa
Benevides entre em contato çom o Ministro Ricardo Fiuza
é se os governos de vez em quando mudam. Oe modo que
para que possamos colocar !} seu Ministério ·no sistema de
a coerência .é do PFL e a incoerência é d.os goveriloS- que
processamento de dados do !Senado Federal, Prodasen •. para
---mudam de vez em quando.
que qualquer Senador poss~ saber como anda o atendimento
0 SR. PEDRO SIMON .,-- E o PFL já fa~ um esforço --das reivindicações dos Partamentares. Quem é que recebe
para, quando muda,''mudar. Mas eles _mudam gcr~lmente no
pP.nieiro a carta do Mini!'.tro da AçãO Social e depois qual
fim, agora que querem mudar no meio, ele se assusta. Aí
ê- o critério de ·atendimerj.to e em que medida ele se refere
ao real interesse público. Formulo essa pergunta,- Senador
é uma O\ltra experiência que eles ainda não têm.
Pedro Simon, patâ s3ber &e V. Ex', porventura, foi consultado
O Sr. EduardoSuplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
pelo Ministro Ricardo F,i_uza.
O SR. PEDRO SIMON - Pois não; Ouço o aparte de
V. Ex~.
O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador, acho realO Sr. Eduardo Supticy- Nobre Senador Pedro Simon,
me:..lte doloroso, vulgar; grosséira essa mailéira de atuar do
prirrieiramente, Como o nobre Senador_ Nelson Wedeki~ quis Ministro. Não vou usar a linguagem que s-. "EJC" usa, iili::lusive,
fazer justiça ao PFL, eu vou me permitir também procurar
referindo-Se a V. Er e que agora 'vejo que se refere, também,
fazer justiça. Coino o Senador Marco Maciel, Líder do PFL, a integrantes do próprio governo.
informou na reunião dos Líderes que hoje, às 15 horas; haveria
Não vou usar a linguagem que S. Ex' usa, mas pelo amor
um evento de grande importância para o PFL, ou seja, a de Deus, a essa alturà dos aco-ntecimentos, ·numa hora tão posse do novo Ministro Eraldo Tiriocó, e_ como S. Ex• próprio
grave, S. Ex' não teii} nem a sensibilidade de entender. Se
e tantos Parlamentares do PFL- praticamente fados os_ Sena- um governo que está assumindo, se é um governo que está
dores, talvez um ou outro não tenha podido comparecer começando, é não ter sensibilidade, dizer que vai agradar
estariam presentes ao evento, talvez seja essa a razão pela aos Parlamentares, Deputados, Senadores, perguntar: "Qual
qual, hoje, mais uma vez, quando um Senado_r da Oposição
é a obra que ·querem~- qUãl é a ·estrada que querem". Tudo
faz críticas, aqui, ao Governo, poucos são aqueles que estejam
bem, mas numa hora dessas fazer isso;-inclusive, colocar no
presenciando. Mas, nobre Senador Ped_ro Sinión,-eu-gostaria papel, é de uma irrespOnsabilidade fantástica.
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Claro que não recebi, creio que há ci.li algumas ligações,
não posso nem dizer. Não sei qual é a ligação dessas verbas
orçamentárias, oride é que ele vai mudá-las, como é que vai

funcionar a COmissão de Orçame:rito, da qual entende muito
bem porque foi Relator; como é que vão funciona~ essas questões? Ele é profissiorial disso, eu não entendo. Sinceramente,
não entendo_.
Não recebi e nem estou magoad9 por: isso. Acho que
fez muito bem em não mandar. Penso que enviou para as
pessoas das quais obtenha retomo. Agora, o que custa acreditar, é que até burrice na maneira de fazer, porque, pela man-

chete que saiu no jornal, pelo debate que está causando,
pelo que a opinião pública vai' se esclarecer 1 vai figtr muito
difícil. Daqui a pouco, o que- vai ãcoritecer? "O Deputado
fulano de tal ganhou a estrada tal e f1 verba tal e aquele
hospital"! E depois disso: "O DepUtado Íulano de tal diz
que vai votar a favor do Presidente"! Pelo menos que o fizessem com um mínimóde competência, o que, parece-me, sinceramente, ainda não aprenderam.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. E~ me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Te,ra a palav,ra V. Ex•
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Pedro Simon, estamos
assistindo aos estenores de um Governo que se enredou numa
teia de mentiras e de falcatru~, levando-o à perda total do
respeito da Nação. A sociedade não respeita mais o Presidente
e nem o estima. E, quando um homem público, qmntdo um
Chefe de Estado, quando um Chefe de Governo perde o
respeito e a estima do seu povo, ele ~6 tem um caminho
a tomar, que é se afastar, porque não tem mais condições
de g<?vemabilidade. Mas a razão do meu ;Iparte, ao sempre
importante discurso de v._ EX\ não é-para-c~tacterizar que
o Governo está vivendo "os últimos "dias de Pompéia", o
Governo está vivendo os seus estertores. Isso tudo revela
a fragilidade do G<;>Vemo~ Essas medidas anunciadas caracterizam a sua perda de credibilidade. Ouso apartear V. Ex~
para defender os companheiros que dizeram o partido da
Frente Liberal comigo. Aqui, no Senado, posso fazer esta
generalização: homens P,a estatura do Senador Alexandre Costa, que está aqui, ao posso lado, jamais compactuará ·com
uma imoralidade des~ tipo. E através dele estou referenciando todos os Senadores que compõem os quadros do PFL,
porque tenho certeza 'que nenhum companheiro que integra
os quadros do PFL nQ Senado Federal será capaz de compactuar com uma imoralidade dessa natureza. Em relação aos
Deputados, como Sãp quase 100 - seria difíCil enumerá~IOS
- vou referenciá-lo& na pessoa de um dos melhores homens
públicos. que o Brasil possui, um homem que se notabilizou
pela honradez e pela firmeza das suas atitudes quando governou um dos maiOres Estados do Nordeste, Deputado Roberto
Magalhães, que simboliza a honradez e a dignidade dos homens públicos brasileiros. Tenho certeza de que Roberto Magalhães, a exemplo de inúmeros Deputados do PFL, jamais
compactuar;i com imoralidades, jamais-concordará com falcatruas dessa natureza. Daí eu tomar a iniCiativa de, ex-integrante do Partido da Frente Liberal, havendo me dissociado
do Partido' para melhor me enquadrar num Partido que fizesse
oposição ao Presidente da República, aliás, essa minha posição
de discordância veni desde a época em que· Sua Excelência
ainda disputava o Governo das Alagoas, posição nítida, clara,
defiriida de combater, porque eu conheço bem de perto as
incdngruências, os desacertos, e por que não dizer, as loucur~
'do GCW'etno Collor. Então, jamais poderia compactuar com
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esses erros. Daí eu t-e-r' embOTa todos os _cónipanheiros tenham
insistido, tenham feito apelos, alguns até de ordem afetiva,
para que eu permanecesse no Partido, mas eu me senti na
obrigação, inclusive para evitar o constrangimento para COOl
os meus companheiros de integrar um Partido que, aí, sim,
em convenção nacional havia assumido uma postura nítida,
clara, coet:ente, de combater o Governo Collor. Então. eu
me sinto à vontade para fazer essa defesa. caracterizado na
pessoa de dois homens da maior estatura política e da maior
estatura moral: o Senador Alexandre Costa, que- está aqui
ao nosso lado, e o Deputado Roberto Magalhães. Tenho" a
que estão representados na personalidade política desses dois
emimentes homens públicos que eu acabei de nominar neste
instante, jamais eles poderão concordar com essas falcatruas
e _com esses estertores e com esse desespero do Governo Co-

Hor.
O SR. PEDRO SIMON - V, Ex•, sem querer, roubou
um pedaço do meu pronunciamento. O que eu iria dizer,
ao final, era exatamente por af, o que V. Ex• falou, o seguinte:
uma coisa é Parlamentares do PFL terem uma identidade
com o Governo, estarem afinados com o Governo, identificados, ao longo da história, com o Governo; outra coisa é
pensarem que o método empregado pelo Governo vai surtir
efeito. V. Ex~ citou o nosso ilustre e querido companheiro,
o Senador Alexandre Costa, bem como o ilustre Deputado
Federal, do PFL, ex-Governador de Pernambuco, e poderíamos citar um sem-número de pessoas:- Estou inteiramente
de acordo com V. E~. não tenho nenhuma dúvida que, assim
como lá, quando se conseguiu a Aliança Democrata, um grupo
de Parlamentares do então PDS, se identificoU e Veio para
votar conosco, agora um grüpo de Parlamentares do PFL
não haverá de aceitar esses métodos e essas fórmulas e, provavelmente, votem contra. Eu me atrevo a dizer, nobre Senador,
S. Ex• está agindo com rara- incompetência, porque no momento que surgir no jornal, em manchetes, que o Sr. Ml_riistro
Fiuza, que o Governo deu uma obra, fez a vantagem, tentou
comprar a consciência de um Parlamentar, sujeita a esta sera gota d'agua que faz um Parlamentar votar contra o Governo,
porque colocaTá esse Parlamentar na crista da história com
uma interrogação: ele se vende? Ou ele não se vende? Até
por aí tem sido uma incompetência do Governo. O Governo
tinha que partir para o--debate. A defesa do Presidente, a
discussão do Presidente, a honra do Presidente, a honra do
Governo, a seriedade do Governo - até não discuto. Não
sei fazer isso, mas não discuto que, por baixo, agentes do
Governo estivessem organizando esqu_ewas para garantir o
apoio. Que o Governo estivesse pelo menos mantendo a fachada! Pelo menos a fachada: "Esse Goverrio é digno, é sério;
isso são insinuações, ísso ·é irivenção, 'não·é real! Teinos honra
de pertencer a este Governo_ e vamos c:iefendê-lo." E, por
baixo, o- Sr. Fiuza, com a sua competência, sei lá mais quem,
conseguisse o apoio e _âs vantagens. MaS, não é descarado.
É o "toma lá dá cá".
-- _
E as manchet~s. como vemos, são as notícias dos jornais
na boca dos Parlamentares do Governo.
"Para os governistas, que há meses reclamavam
por não terem seus pleitos atendidos no ~finistério da
Educação, a troca vai ajudar muito nas articulações
para derrubar o pedido de impeachment do Presidente
Collor na Câmara. Além disso, a partir de agora, os'hliados do Governo devem receber tratamento privile-
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giado, e podem ser chamados a ocupar omros cargos
no Ministério, no caso de novas demissões."
Aqui está, na boca de um Parlamentar do PFL, Gilson
Machado:
"O cobertor é curto. e o_PEL não_ podia ficar satisfeito vendo o Brizola rccebe[1o_c;los aqueles recursos.
Se as verbas são poucas, que sejam distribuídas para
os aliados.''
Ora, Sr. Presidente, creio, com toda franqüe:Za, que tem
razão V. Ex• Muitos Parlamentares do PFL nesta e na outra
Casa não vão aceitar essa facada. d.e passar para a história
num troca-troca de _uma escola_,_ ou c!e uma estrada, ou seja
lá do que for, de um voto numa questão tão séria, uma questão_
de consciência cOmo~ esta.
-Digo c_om toda _sinceridade: esta, Sr. Presidente, é urna
-- --questão séria.
Tenho dito muitas--Vezes: -não há, não vejo onde possa
ter "sindicato do golpe". Só se ele foi criado pelo Sr. Pedro
Collor, irmão do Presidente da República, e, poSteriormente,
por essas pessoas todas. que integram a órbita do govemo
e que vieram depor no seio da CPJ.
Q Sr. Humberto Lucena -Senador Pedro. Sin'foh, -v.
Ex• me permite um aparte?
- -- O SR, PEDRO SIMON-,--_Com.to49 prazer.
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loso. É importante enfatizar, portanto, que_ as denúDcias de
Pedro Collor estãO sendo apuradas e, sem que esperássemos.
atingiram a pessoa do Presidente. Se amanhã a Comissão
Parlamentar de Inquérito concluir, no Relatório que for aprovadO, pelo enquadr3inent0 ào sr:-pc F3rias, por fillébnédiõdo Procurador-Geral da República, e pela menção de ilícitos
praticados, direta ou indiretamente, pelo SenhoYPresiderite
da República, evidentemérite c]_uc aí se con_figurará uma flfpó. tese-,natetiãl pata- a apres-entação à Câritara dos Deputados
de um pediao de impeachnitiJtt de Sua Excelêilcia. Só que
ninguém sabe,_ a esta altura, de quem seria a_ assinatura dessa
solicitação de impeachement. V. Ex~ tem toda razão. Bem
ao contrário de toda essa montagem de um plano capaz de
evitar que na Câmara dos Deputados c, depois, no Senado
Federal haja o número suftCíerite· para Se Chegar ao -impedi~
mento do Senhor Pr~sideute da República, Sua Excelência
e aqueles que o acompanham mais de pertõ--deveriam estar
empenhados em desfazer essas acusações, teittarido apresentar
provas cabais de que o Senhor Presidente da República jamais
poderia ser responsabilizado pela prática de- ilícitos que o
ligam ao _esquema_PC. mediante pagamento efetuad6s pela
sua secretáiia.- com recursOs proveníentes dO esquema do Sr.
Paulo César Farias.
-Em ·su-nía, quê-o--se·õho:fPresidente da República conseguisse provar ao Congresso e à Nação a sua total inocência,
sem ter que recorrer à figura sinistra- do Sr. Cláudio Vieira,
que chegou a inventar u~a ~~rsão ri~kula qut?, por isso mesmo, não entrou na cabeça de ninguém neste País. Nesse caso,
Sua Excelência, livre de qualquer responsabilidade, seria ab~
solvido qanqüilamente e o- seu nome não seria envolvido no
Relatório da CP!, pela prática de crime de respon•abilidade.
Esse eo ponto- que V. Ex~ coloca e que deveria ser a preocu~
pação maior~ não só do senhor Presidente como também
dfl.queles que o acompanham politicamente. neste _momento
trágico e profundamente lamen~ável da vida política nacional.

O Sr. Humberto Lucena- Meus cumprimentos pelo seu
pronunciamento, nobre Senador Pedro Simon. V. Ex~ volta
agora ·a- um ponto sobre o qual gostaria de me pronunciar
como Líder da nossa Bancada. Essa é_ justamente a questãõ
que considero fulcral em todo esse debate~- No momento,
nós do_ PMDB - e por que não dizer, nós _da OpOsição,
pois creio que na mesma linha estão os demais Partidos cQntrários ao atual Governo - . ao requeremos a Comissão Ya:rla~
mentar de Inquérito, que af está teimfriando os seus trabalhos,
nada mais fizemos do __que, pura e simplesmente. tentar apurar
as gravíssimas_denúni:ias .de atas de corrupção passiva e ativa
O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado pelo aparte,
do atual Governo, praticados pelo Senhor Paulo César Farias.
nobre Líder. Como V, Ex• coloca muito bem, a CPI está
Tanto assim que a CPI foi requerida para investig::u as suas
de_senvQ}vendo as. suas atividades, está debatendo e, inclusive,
ainda não julgou, não decidiu. Conheço muitos Parlamentares
atividades. É preciso, portanto, que fique bem claro-que essas
denúncias não partiram, em nenhum momento, de adversários
que estão na expectativa. Temos até o último dia a perspectiva
das provas aparecerem e os votos serem dados nesse sentido.
do Governo, dos Partidos de Oposição e sim, como já afirmei
desta tribuna, daqueles que compõem o círculo íntimo_ do
Senhor Presidente da República, dos seus familiares. .e. particu~
Ni:i momento em que_o Governo diz que não está pi:eocu~
tarmente, do seu irmão de sangue, Pedro_ Collor, dos seus_ pado com a CPI, mas em conseguir votos para garantir não é nem a maioria-_:_ 113 da Câmafa, demonstra, do ponto
companheiros de campanha e de pessoas que privavam da
intimidadedo_Pal_ádodoPlanalto. Entretanto,-nuilcaimãgin:ã=- --de vista da ética, que não tem mais nenhuma preocupação,
que não tem mais chance, que não tem defesa para convencer,
vamos, nós do PMDB, da Oposição, que a apilrãção- dessas
denúncias contra as atividades do Sr. PC FariaS chegassem
nem argumentos para debater. Assim sendo, tenta, pelos argu~
à pessoa do Senhor Presidente da República. Embora não
mentos da força, dobrar votos à custa de vantagens.
tenha votado no atual Presidente da República, por achar
O Presidente não está s-e dando conta, mas o aspecto
negativo disso é fantásticO.
·
que, inclusive, ele não tinha experiência para exercer as soas
altas funções, pessoalmente, sempre acreditei que S._ Ex~ era
OUtro dia. o Líder do PRN, Senador Ney Maranhão,
um homem de bem, que jamais admitiria qualquer ato menos veio aqui dizer que, segundo o lbope, depois do pronunciadigno no seu Governo. Mas, nobre Senador Pedro Simon,
menta do Presidente da República à Nação, uma parcela da
as investigações foram caminhando e incrjminararil. ràplda- população - nãO sei quantos por cento 7 acreditavaSua
mente, o Senhor Paulo César Farias por tráficO de influência, Excelência estar certo.
- -··
e, talvez, por sonegação fiscal, crimes dos quais ele não esca~
Em Porto Alegre, o Ibope fez uma pesquisa, divulgada
pará certamente. Mas, também, para estarrecímento geral pelo jornal Zuo Hora, de segunda-feira, em que se pergunda Nação, eis que, de repente, depois das denúncias da lstoÉ tou- ''Voc:;ê tem _.confiá.nça: rio Presidente da Repúblicã?''-e, particularmente, do motorista Eriberto, vimos o Senhor Do totã.I, 10% responderam que têm confiança no Presidente
Presidente da República envolvido com PC Fartas. Por isso da República e 86% dizem nãO ter Coliflança no PreSidente
mesmo, hoje estamos diante de um quadro realmente escanda- da República.

Agosto de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II).

Quinta-feira 6

6345

Não se trata de Ser a favor do Presidente, ou de dizer
ocorreram. Ainda, na última segunda-feira, prezado Senador
que Sua Excelência está fazendo um bom ou um m.al governo;
Pedro Simon, ouvi, em entrevista ao Jô Soares, no seu Progranão é a questão de dizer se vo_taria ou não de noyo no Presi- ". ma·--HJô 9nze_ e meia", o Governador Leonel Brizola, Presidente, pois temos que ter confiança nos homens sérios de
dente do PDT, que, a certa altura da entrevista, começou-bem, independente de sermos ou não favoráveis às suas idéias.
a fazer críticas ao fato de um Senador ter trazido uma secreA mesma pergunta foi feita com relação ao Prefeito Olívio
tária para depor perante o Congresso Nacional. Estou até
Dutra, do PT_ do Porto Alegre. Cinqüenta e seis por cento
percebendo, e felizmente, que o Governador Leonel Brizola
responderam que tinham confiança em S. Ex•; enquanto 10%
está numa trajetória para o encontro cOm a verdade. S._ Ex•_
responderam que tinha confiança no Presidente da República.
que tantas vezes, quando da reflexão sobre se seria importante
Ora, Sr. Presidente, essa CPI tem criado algumas posições
ou não a CPI, criticou a formação da mesma; S. Ex~ que,
fantásticas, Se me perguntassem quem é ·a homem mau, eu
em algumas oportunidades, entrou até em conflito com nossos
diria que não há dúvida de que esse Sr. Cláudio Vieira é
colegas de Senado, como o próprio Líder Maurício Corrêa,
que, numa segunda~feira, fez um pronunciamento decisivo
uma figura impressronante.
Quando me dizem que esse secretário está com o Presino plenário do Senado para que fosse constituída a CPI; S.
Ex~ que vem como que se diferindo da posição imparcial e
dente há 10 anos, realmentet Meu Deus do céu! Agora,
se me perguntarem as figuras de respeito que impressionaram
reSpOilsáVel de nossos colegas de Parlamento, do PDT, de
na CPI, digo, primeiro, -aquele motorista. Aquele ffiorotista
repente, resolveu fazer uma crítica ao fato. Imaginem um
que, quando inquirido por um Deputado do Governo se estava
SenacJ.or convidar uma secretária para depor no COngresSo
Nacional!? Nobre Senador Pedro Simon, eu tenho a convicfazendo o depoimentos só por patriotismo, respondeu: "E
o senhor acha pouco, Deputado, que eu esteja fazendo este
ção, até porque tenho muito respeito pelo Governador Leonel
Brizola, de que S. Ex~ cometeu um equívoco e que V. Ex~
depoimentos só por patriotismo?".
No domingo, falou à Nação, em cadeia (je rá(jio e televiregistra, ao dizer que um dos depoimentos mais imj)Ortailtes
são, o Presidente da República, durante 22 minutos_. No dia
da história da CPI e para modificar a História do Brasil,
seguinte, falou na CPI um singelo motorista, por uma razão
foi exatamente a da secretária Sandra Fernandes de Oliveira.
Por este motivo, então, é que peço um respeitoso aparte a
muito simples: aquele trabalhador, aquele operáríO que ali
V. Ex~ para dirigir-me, inclusive, ao Governador Leonel Briestava fazia-nos sentir a realidade, que ele estava dizendo
aquilo que conhecia.
- -zela e, aqui, transmitir que S. Ex~ cometeu um engano.
Veio de São Paulo, para depor na CPI, uma secretária,
O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador Eduardo Suplique falou por sete horas. Grávida de sete meses, para cá
cy, ninguém mais do que eu conhece a figura do _Dr. Leonel
se deslocou, enquanto a ex-Ministra da Economia,_ grávida,
Brizola e tenho o maior respeito pela figura, pela liderança
fez com que a CPI fosse até São Paulo, na sua residência,
e pelo que S. Ex~ signifiCou na História deste País.
para ouvi-la. Da mesma forma, a ex-secretária particular do
Penso que o Sr. Leonel Brizola-eu não tenho nenhuma
Presidente Collor, que já havia tido uma criança, levou a
dúvida- tem impregnado em si a marca de 1954 e de 1964.
CPI até São Paulo, onde foi ouvida, no Instituto de CardioO Dr. Leonel :Srizola, na História deste País, pagou caro
logia, por dois membros da Comissão.
-inclusive, o mais lofigo eXílio da história foi o do Dr. Leonel
Já essa outra secretária, como foi trazida pelo Senador
Brizola com mais de 12 anos, que S. Ex~ teve que viver no
Eduardo Suplicy. via PT, quase foi óuvida na fila. O seu
Uruguai e na Europa.
depoimento estava marcado para quarta-feira, mas só ocorreu
O Dr. Leonel Brizola viu em 1954 aquela CPI, que fOi
na sexta-feira. As suas palavras marcaram pela seriedade,
criada em cima do empréstimo do Banco do Brasil para o
pela evidência, pela lógica, pela pureza da declaração. Tenho
Última Hora, do Sr. Samuel Weiner, para ele sair da CPI
dito muitas vezes, por onde tenho andado, que, nessa CPI,
e ir para a República do Galeão, o que terminou com a depo~
os fatos mais importantes, os atos de mais coragem, de mais
sição e o suicídio do Presidente Getúlio Vargas. O Dr. Leonel__
dignidade foram o do motorista e o de uma secretá_ria, que
Brizola acompanhou 1964 e aqueles debates, aquelas discusvieram e expuseram a realidade de que o mundo não é apenas
sões e discursos que se travavam no CongreSso- Nacional. Na
aquele da "República do Sr. PC" ou da "República das Alaverdade, havia um esquema, o esquema era a deposição do
goas"; que, mesmo no meio a isso tudo que está acontecendo,
Sr. João Goulart que foi deposto.
existem pessoas com seriedade, com dignidade, peSsoas simO medo do Dr. Brizola é no sentido de que estejamos
ples, que, muitas vezes, Sr. Presiden_te, nos dão exemplos,
agora a repetir o ciclo que houve em 54 e 64.
como a mim deu o motorista e a secretária.
Não tenho nenhuma dúvida, como diz V. Ex\ que na
medida em que o Dr. Brizola for se conscieritizando de que
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
há uma diferença infinita entre 1954. 1964 e alltra ... Em 1964,
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
não há dúvida, havia um golpe em marcha,-cf mesmo golpe
que não queria que Getúlio Vargas assumisse a Presidência
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Pedro Simon,
da República, porque já inv-eitl:aVatri a tese da maioria absoluta
eu gostaria de, pela segunda vez, interromper o seu pronunciapara impedir a posse do Presidente; quem coordenava, junto
mento para cumprimentá-lo, neste momento em que V. Ex~
com os militares, o golpe de 54 era o próprio vice-Presidente
mostra a_ importância do depoimento de dois cidadãos que
Café Filho. Os pretextos lá não existiam. A figura da digninão ocupam altos carg-os da República, que não são propriadade, da seriedade do Presidente Getúlio Vargas, pelo amor
mente pessoas como os empresários dos principais grupos
de Deus! Porq4e um membro da sua s~gurança deu um tiro
económicos - alguns dos quais virão à CPI - , que são o
no-- Lacerda e atingiu o Coronel, daí a dizer que havia os
motorista e a secretária. Peço este aparte, na medida em
fatos para derrubar o _Presidente vai uma diferença infinita!
que V. Ex~ salienta a importância do testemunho dessas pesE:m 1964, não há dúvida_, o esquema era derrubar o Dr.
snas _que falaram a verdade do seu cotidiano e convenceram
João Goulart. E o esquema para derrubar o Dr. João Goulart
exatamente porque mostraram a lógica dos eventos como eles
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não era, nem existia fatos que se, pudes':ie apurar contra o
Sr. João Goulart. Havia um esquema contra o Dr. JoãO" GOu-

lart; havia teses. as chamadas reformas de base, o debate
em termos de reforma e de tram;formação da economia deste
País.
O que houve, reconheço, foi que o Dr. Jango saiu e
foi se reunir com o Clube dp~ Sar_geuto", no Rio de Janeiro,
num comício da estação fenoviária, lá na Avenida Getúlio

Vargas. Isto tudo aconteceu.
_
____ _
Hoje. quem é q_ue está falando ern "sindicatá do golpe''
querendo derrubar o Presidente'! É o irmão_ dele, é o Sr.
Renan Calheiros, que foi seu-líder, é o ex-PreSídente da P_etrobrás, que está na_ lnglatenf\ e de Londres v~m depor. Qual
é o_ esquema aí? Que o Dr. Brizola vai fkar sabendo e vai
ter que se inteirar dos fatos que _temos.
Conheço o Dr. Brizola. podemos discordar. mas com
relação a sua dignidade.,. __a sua .seriedade, a _ s_u_a responsabilidade, não há dúvida nesse sentido._
Por isso, conCOrdo com V. Ex~ Creio que no fim, o Dr.
Brizola haverá de se convence-r de que há momentos na vida ...
Na minha vida sempre estive do outro lado, não com a importância do Dr. Brizola. Estudante cm 1954, era do PTB, fui
um dos que choraram a.queda do Presidente Getúlio Vargas.
Em 1964, como Deputado Estadual, era do PTB, fui um dos
que choraram a 4ueda do Presidente João Goulart. Acredito
que em 1964 foram dois golpes que se praticaram neste pãís.
Mas com relação a minha consciência, estou tranqüilo.
Não vejo ninguém: não olho nem para militar, nem para
a imprensa, nem para Parlamentares, nem para partidos políticos, nem para a CUT e nem para o PT, não vejo ninguém
no esquema de golpe contr:i o Presidente da República. Vejo
fatos graves que eu nunca pensej, que uunca imaginei qUe
iria tomar conhecimento e que estão se avolumando a cada
dia e a cada hora. Isso estou vendo. Esses fatos são de tal
gravidade que o nosso problema é de consciência.
Vejo aqui ex-Governadores, ~x-Ministros, Senadores--da
República que ocuparam posições da maior importância, co·
mo eu também ocupei. Há momentos _em que não podemos
esconder, não se pode passar por cima; há momentos em
que o fato político, que a importância do momento_ é:_ mais
importante do que determinados detalhes.-Não podemos ser
puritanos. Não me considero puritano, não me considero dono
da verdade, nunca pertenci e nunca pensei em pertencer aos
clubes_da_lantcrna da União Democrática_Nacional; nunca
andei de binóculo para dizer o que está certO _e o que está
errado. Considero-me um homem de bem, considero-me um
homem que percorre o caminho da retidão; busco aconselhar-me e juntar-me às pessoas nas quais tenho credibilidade
e respeito. Mas não sou o dono da verdade! Há momentos
em que tudo fica difícil!
Digamos que nós, na CPI, tivésst:-mos apurado o envolvimento do Sr. PC, as pressões do Se PC, as comissões do
Sr. PC e que o Presidente. da República - era o que- eu
imagihava- fosse meio irresponsável: fechou um olho aqui,
não tivesse atençãO", não tivesse a devida equidade, não tivesse
a devida responsabilidade- que é o que_ o Dr. Brizola parece
estar pensando. Tudo bem! Mas há momentos em que, pertencendo à CPI, sentando-se ali, lendo os d_ucumentos, conhecen~
do-os, aí é uma questão de_ consciência! E quando é uma
questãá de consciência. não se pode mudar, não se pode vender, porque tem ou não teHl.
É aquela história em oJue os seohores devem ter _visto
aquele filme ou lido o livw: "Falta ateuém cm Nuremberg".
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Esse romance. é sobre o julgamento em Nurem.berg dos nazisúlS àirriirióSOSâe-gUef'ra. E Oà hóttlde votar, vqtaram e houve
as condenações. E ali estavai)l eToi condenad() uin_dos ~~_1h9res cientistas do mundo da Alemanha_nazista. E ele tinha
partidJ)adO-daquilo, que era exatamcntc aquelas experiêncías
que fizeram usando os judeus corno cob_a_ia~. _Terminado o
julgamento, ele foi condenado. E ele pediu, antes de morrer,
que queria falar com o Presidente da Corte, que era o Presidente da Corte Suprema dos Estados Unidos. Seu amigo,
diante desses acontecimentos, onde se reuniam em cantatas
científicos_,_ em gtandes acontecimentos mundiais, foi -lá. O
alemão virou-se para o americano e disse: "Você me conhece_.
Você sabe quem sou. Fui um cientista. Eu OUSCáVa-a--ve-rdade,
eu buscava a ciêricia~ êti buScava o aperfe-içoamento do mundo._
·- ExpliCa--me: como Cheguei onde -es-toU? Corno cheguei a prati-car-osmos pelos quais fui acusado? Como assisti a tudo. aquilo?"'
O Presidente da Corte resPondeu: "Você estâ'eOgahado,
meu amigo. Se você pensa que era o grande cientista e, de
repente, passou a praticar esses atos, está_ e_nganado. Não
é assim. Vai-se devagar. Quando aconteceram as primeirãs
violênciaS e você, ·ve-ndo, fechou os olhos, foi-se preparando.
No momento em que saímos da linha da verdade e começamos
a aceitar outras coisas que não a verdade, estamos preparando·nos. Você começou ass-ittqJa·ra terminar onde terminou".
Temos essa responsabilidade. FeChar os olhos, justifi·
cando que uma ou outra irregularidade nada significa, que
se trata de fatos comuns à vida de um governante, de um
ministro, de um secretário de. Estado. é perigoso, pOrque,
em algum momento, haverá coisas que se pode aceitar, alterar,
mas há outras que não se pode aceitar!
_
_
_
Volto a repeti i._ Esses fatos, colocados à frente do Governador Leonel de MoUra Brizola, riâo tenho dúvidas de que
S. Ex• vai entender e vai aceitar. Não tenho dúvidas_ nesse
sentido.
- A hora que es-taiil6S vfvendo tem eSte fundame_nto: buscar
uma posição. Pot isso, sinto-me machucado; por isso, vim
a esta tribuna. Eu não pretendia vir à esta tribuna. Creio
que, como membro da CPI, t~nhq de me pronunciar lá ou
aguúdar os acontecimentos. Observentque não estóu trazendo fatos da CPI, não estou debatendo questões da CPI; est_ou
debatendo como se fosse um Parlamentar comum, que não
integra ·a -CPI, falando outros fatos que não os que estão
ocorrendo lá ·na CPI. _Mas o que me cham~ a atenção, e
teriho-OlnãlC:ú: respeito pelos membros do Partido do Governo
na CPI, lá tem pessoas.que estão debatendo, ioc;lusive àqueles
dos quais divergimos, dos quais discordamos, es-tão debatendo
com seriedade, com dignidade, estão dando de si o máximo
na defesa do Governo. Mas estão usam::lo _o argumento da
lógica, estão usando os argumentos jurídicos, estão se arrebentando, como o Senador Odacir s·oares, CQmQ outrQ Deputado
do PTB, da Câmara dos Deputados, corno o Senador Ney
Maranhão, que fazem o diabo para tentar defender o _que,
às vezes, é muito difícil. Mas defendem na ga_rra, defendem
no argumento; porque o País está olhando para isso.
Não tenho dúvida - não sei qual será o resultado, já
tenho medo do resultado- de que todo mundo está pensando
que no dia 11 será a decis-ão:_ ou é o impeachment ou não.
Porque todos estão esperando o debate, as notícias, não sei
o -quê.- Todos pensam que dia 11 a Comissão decide se é
oo não impeachment. E o diabo !o! que, prim-eiro, já não é
nem mais dia 11, é dia 26. Eu até faria uma proposta par13
a CPI: que deixe parã o mês de setembro, uns dias a mais,,
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na verdade, incrimina inteiraMente o Presidente. Daí a nossa
posição já assumida-aqui de que bom para o Governo é que
seja verdadeira a versão da secretária daquela famosa empresa, porque a versão do Sr. Cláudio Vieira é danosa, absoluta_rnente danosa para o Gç>verno da República.
- O Sr. Ronan Tito- De pleno acordo, Senador, de pleno
acordo.
..
9 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - E eu gostaria só de
me ater a um ponto do seu discurso quando V. Ex~ fez referên·
tias àqueles que fazem a defesa do Presidente na CPL Quero
diZer cjue, discordando desses companheiros, acho que eles
têm um_ papel importantíssimo, inclusive dentro do espírito
da anáh_se _de V. Ex~,_ porque essa defesa é que valoriza o
dinheiro nessa conta''. Tudo bem. Então vamos ver essa conta. processo _apura tório. Se não existisse essas defesas dos SenaO Presidente da República diz, vamos ver, e não se fala mais dores Odacir Soares e Ney M_aran.hão e de vários Deputados,
nisso. Verifica·se a c_onta, está -aqui" o dinheiro, a Secretária - diriam _que o Presidente estava desprovido de qualquer palavra
paga as contas, está aqui o dinheiro que o Sr. Cláudio' deposita protetora ou interpretativa das teses de defesa. Então, a CPI
na conta. E não se fala mais niSSo-. Repito: poderia perguntar: se valoriza substancialmente a partir do momento em que
por que a Comissão foi lá ver essa conta'? A Comissão Dão a bancada ~ovemista, prolata razões de defesa, muito eritbora
foi. O Presidente da República é que foi à televisão e disse acredit~ que logo mais esses mesrtioscidadãos estejam votando
que era essa conta. "Com_o_ é_ que são essas cois;;~.s:? M~nhas p~lo impeachmení. Por uma razão muíto simples: ninguém
contas são estas_ aqui. Está aqui a declaração do Sr._Cláudio vai querer uma condenação social por se atrelar a urna questão
Vieira,- é- ele quem deposita dinheiro na conta. Está aqui a tão difícil e moralmente tão-mal posta, como é tlldó -issodeclaração da secre"tária, que cfuem- controla a conta. EStá que se conta da República neste momento. Aliás, V. Ex~,
aqui a declaração dos bancos, dizendo que não tem nada, en passant, ta-mbém se reportou a esse aspecto: quem vai
querer, tendo vida pública, atrelar-se às imundícies mal conta·
que é isso aí''.
_
_
____ ·_
Tudo bem. Aí começaram a aparecer os fantasmas. Então das e mal prolatadas em mais uma Comissão_ Parlamentar
estamos investigando. Agora, se fosse o Senador Eduardo de Inquérito? A chegada do Presidente da República à CPI
Suplicy, eu até desconfiava._E~e Senador é de oposição, foi não é_artimanha do Senador Eduardo Suplicy, nem do Senador
lá e descobriu esse negócio das barras de ouro, foi lá e desco- Jg_sé Paulo Biso I, l)em de V~ Ex~. nem de nehum colega do
briu esse negócio do çmpréstimo no Uruguai. Mas não foi PMDB. Sua Excelência chega, abruptamente, e força sua
o Senador Eduardo Suplicy. Foí o secretário que chegOu lá presença na CPI pela palavra dos que lhe são comprometidos
e entregou documentos. "Está aqui, 5 milhões de dólaJ;"~s_; pelos. atos confessados e narrados perante esse órgão do Conestá aqui o documento. Esse dinheiro são as_ bafras_de ouro, gres~o }'f_a_c!c:mal. _Muito obrigado a V. Ex~ Parabéns pelo dis·
que foram compradas. Mandei comprar 318." Quem é que curso.
fez o empréstimo? É _um cidadão que foi condenado a pena
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex•, nobre
de reclusão e que é organizador de quadrilha. Quem troUxe Senador Cid Sabóia de Carvalho.
o documento do Uruguai foi um Deputado do PC do 5- QuanIsso que a CPI de V. Er receia que esteja começando.
do ele estava falando eu disse: ~'Olha, quem está apresentando Imagine quando aparecerem os fatos da CPI de V. Er que
é um Deputado do PC do B". Mas não é quadrilha política,
es~á por dentro do Governo. A nossa de fofa do Governo,
é quadrilha 'de roubalheira, mesmo. Mataram um fiscal de
atmge o Governo. Ag<?ra, a de V. Ex""-é do próprio Palácio
tributos do Uruguai. Compraram 318 barras de ouro e entrega- do Planaltq. Porque o Sr. Pedro Paulo~ e~uirQ.ente o homem
ram paa quem? Fiel depositário ... Havia um risO na comisSãO da maior intimidade do Presidente da República. -quando o Secretário, o Sr. Cláudio Vi~ira, cli~ia: -''0 fiel depoO Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
sitário" - que é esse Sr. Najum que está aí desaparecido
Senador Pedro Simon?
e que ninguém sabe onde está.
O SR. PEDRO SIMON- Ouço, com prazer, o aparte
O Sr. Cid Sabóia ile Carvalho- Senador Pedro ~1mon
do nobre Senador_Ronan Tito.
--~ - --- ~-- ---=----- V. Ex•- me permite um aparte?
-- '
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador devo dizer que estava
O SR. PEDRO SIMON- Poisnão.
ouvindo o_djscurso de V. Ex~ do meu gabim_:te. Impressio. O Sr. Cid Sabóia de CarValho- Senador Pedro_ SimOn; nava·me muito a .sua linha de raciocínio. Devo dizer, também,
o discurso de V. Ex• consubstancia uma análise_ da maim
que houve__ um momento e_m_ que o discurso de V. Ex• cre~cell
importância sobre esse quadro. Na verdade, disse muito_bem quando _disse: ~'A busca da verc'!ade_, a falta de_ mecio_ de procuV. Ex• quando definiu á Comissão Parlamentar de Inquérito rar a verdade. Aliás, a mim me seja permitido, Sr. Senador,
como atrelada ao objeto definido em sua convocação. É evi· (azc;_r __a citaÇão_ de João, o apóstolo: "Conhecereis a verdade
dente também outra observação de V. ,Ex~ quanto 3oS fatOs e a verdade vos libertará". É a b_usç~ da verdade que deve
levados relativamente ao Presidente, não foram por nenhuma
nos levar ao fim, ao desiderato dessa CPI.. Parabenizo V.
habilidade oposicionista e, sim, po-r -parte da famílía do Presí· Ex• pelo discurso, mas parabenizo mais por essa busca inc_esdente, pessoas ligadas ao Presidente. Eu até diria que o- Sr.
sante da verdade.
Cláudio Vieira é o responsável pela chegada mais direta do
O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador, eu lhe digo
Presidente à CPI: é como se ele tivesse chegado gráVido e
de coração: vejo na CPI a busca da verdade por parte dos
parisse o Presidente, tal a versão que ele apresentou e que,
saimos _de agosto,e entramos_ em setembro. Mas, em segundo
lugar, a CPI não vai decidir isso. A CPJ não tem nada a
ver com o impeachment do Presidente da República. - A CPI existe para apurar os delitos que teriam sidõ praticados_ pelo Sr. PC. segundo as acusações do Sr. Pedro Collor,
irmão do Presidente. Aí vem a pergunta: então, onde é que
entra o Presidente nessa história? Pergunte aos fatos! Entra
quando sé fala: mas .o Sr. PC tinha um fantasma que depositava
dinheiro na cónta dos outros. Ah, é 1 Havia fantasma que
depositava na conta dos outros? Sím. Então nós vamos ver.
Nós nem sabíamos na conta de quem. Aí vem o PreSidente
da República e fala à Nação·: -~'Eu tenho uma_ fOnta, _que
é a conta número tal, e a minha secretária tem autoridade
para usar essa conta. E o Sr .. Cláudio é quem deposita o
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para que S. Ex• tragã-os nomes, e ao Banco Central e demais
Parlamentares da Oposição e Parlamentares do GoverrlÕ.-Não
órgãos, exigindo a mesma coisa.
estou presenciando na CPI fatos que sejam invensão.
QUando o Deputado Augusto Farias- diz que o relatório
Já comentei desta tribuna e volto a comentar o-que aconteceu em 1964, quando a Revolução derrubou o Dr. João da CPI vai ser igual a papel higiênico, moStrando o tom da
Goulart. Nós fomos a Montevidéu, chamado por ele, que, elegância que caracteriZa o seu pri:munciari:li:~-itfó~ na: verdade
em lágrimas, nos mostrava uma reportagem no Time-Llfe
está faze~do algo muito grave, que pode se_~ caracterizado
reproduzindo reportagens dos jornais do _Brasil, do centro ~lP-~ chantagem. Se_ S. Exa tem cheques que erivoiVem Parlado País, onde diziam que quando Presidente da República mentares que receberam dinheirO para fazer suas campanhas,
ele tinha feito uma fortuna fantástica conlpraódO tárã.s e fa- S. EX!' tem a obrigação de trazer isso. O que S~ Ex• não
zendas, e que ele era o maior proprietáriO de terras do mundo,
pode é ficar com essas cópias nas rnãós fãzendo chantagem.
onde ele se comprometia a vender por um dólar qualquer Isso é crime!
Sobre esse assunto, o Líder Humberto Lucena falou com
fazenda que tivesse comprado no exercício da Vice-Presidência ou da Presidência da República.
o Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides, e com
o Presidente da Câmara, DeputadO Ibseri Pinheiro. A infor~
Trouxemos a cópia dessa sua procuração, fui à tribuna
mação que tenho é que o Presidente lbsen Pinheiro já oficiada Assembléia Legislativa, falei com a direção de O Correio
do Povo. Na época, fã.lamos Com as direções -dOS IiüliOfes
lizou a esse Parlamentar exigindo o seu pronunciamento, para
que S. Ex~ venha e diga os fatos. Quanto ao Senador Maum
jornais, e nem como matéria paga,-n:em·corno CbiSãlierihuma
Ben~vides, a informação que tenho é que, corno Presidente
o meu pronunciamento da tribuna da Assembléia saíu em
algum lugar, porque era proibido.
do __ Congresso, fará a mesma coisa, já que se trata de uma
Pois quero que- me -digam, hoje: no meio_ do_ que está
CPI do Congresso. E o Deputado Benito Gama. Presidente
da CPI, assumiu o compromisso perante à Corriissão de tamaí, qual é a calúnia que estão inventando contra o Presidente
bém tomar as mesmas providências.
da República? Se alguém inventou Calúnia foi o SecretáriO,
dizendo que Sua Excelência comprou ouro de contrabando
O Sr~ Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte?
e que- um "picareta" estava usando esse ouro em nome do
O SR. PEDRO Sll\fON - Com prazer, ouço V. Ex•,
Presidente da República.
nobre Senador Ronan Tito.
O que aquele motorista --que disseram que tinham inventado - disse que não está no caniirtho, pelo menos, da
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, o que re·ssalto neste
verdade? QUanto àquela secretária que disseram ter sido traziaparte é que no momento em que esse- Deputado denunciou
do_pelo Sr. Eduardo Suplicy, o que ela disse que não-está
que, àquela época, havia cheques para candidatos, isso tem
no caminho da verdade? Quem inventou Qual foi o Parlaque ser esclarecido, senão a suspeita passa a pesar sobre todos
mentar da Oposição? A CUT, o Lula? Quem foi que caluniou?
nós do Parlamento brasileiro. Acredito Que cada um de nós,
Quem inv.entou os fatos contra o Presidente da República?
não só o Presidente da Câmara, não só o Presidente do SenaRepito: foram homens da sua intimidade que trouxeram
do, mas cada parlamentar deste Congresso Nacional, tem a
os fatos a debate, a começar pelo seu irmão. pelo seu líder,
obrigação de provocar esse Deputado para que nomine. Na
pelo homem que colocou na_ Petrobrás, pelo motorista da
medida em que S.. Ex• não o fizer, na medida em que "S.
Ex~ não disser quais os Parlamentares que receberam ajuda,
sua secretária, e a continuar pela secretária do homem do
Pão de Açúcar, homem da sua intirriidade, de irem à Antártida
passa a pesar sobre todos nós a suspeita, a pecha de que
e de passarem os reveillons juntos. E mesmo_ ~sses- fatos, a
recebemos dinheiro. ~~bre Senad_or, isso aí, para mim, no
que tange ao CongreSso Nacional, no que tange ao Plenário
CPI está investigando.
deste Congressó, é da maior graVidade, não é possível ser
V. -Ex• não ou_viu, em nenhum momento, nem o Presidente, nem os Parlamentares da Oposição dizerem que aquilo
mais grave. Está pesando, como_ a espada de Dâmocles, sobre
ã cabeça de cada Parlamentar do Congresso Nacional, a suscorresponde à verdade. Nós estamos inyestigando.
Então, parece-me que esse caminho está sendo o da Co.~
peita de que recebeu dinheiro. Da miiiha parte e_ da parte
de muitos que estão aqui dentro, eu o desafio, como tenho
missão. O caminho da busca da _verdade ~ o .que tem de
cc;::rtéza que V. Ex~ fará, a-apresentar esses nomes para que
mais importante dentro da CPI.
não fique pairando sobre homens de bem, que atuam neste
CreiO -que-tenho que trazer para cá um falo -que coiisidero
importante: Q Deputado Farias cha.ma a CPI de "çirco" diz .Con"'gresso Na~ional, essa pecha de homens encabrestados pelo Palácio do Planalto.
que o seu irmão tem cópias de cheques ·que ele teria dado
a Parlamentares para fazerem suas campanhas, e que se esses
O SR- PEDRO Sll\fON - Exatamente, exatamente.
Parlamentares não se comportarem direito seus nomes termiO-Sr. Esperidião Amin-.:.......: Senador Pedro Simon, quero
narão saindo na imprensa.
faZer um aditivo ao aparte-do Senador Ronan Tito. Não vou
A imprensa publicou que esses cheques teriam chegado
falé3:r ~ob~e o assuntC? _que ia falar an~es.
à CPI e que o seu Presidente teria devolvido. _Levantei ess~
questão ontem e durante meia, _hora ela foi debatida. Solicita.~
O SR. PEDRO Sll\fON- Pode falar sobre os dois, Senamos, inclusive, que o Deputado Benito Gama dê uma nota
dor.
à inipensa esclarecendo essa _matéria. Ela se divide em dois
O Sr. Esperidião Amin - Quero fazer um aditivo ao
fatos: primeiro, nunca chegaram cheques à CPI. Pelo menos
aparte do Senador Ronan Tito, rememorando o" seguinte:
foi a informação que todos tivemos. E o Presideu.te da _CPI,
Deputado Benito Gamá, falou com todas as letras, jogando na semana passada, assisti a um programa de teleVisão, Jõ
sua honra em jogo,- que s6 chegou um cheque envolvendo Onze e Meia, no _qual foi entrevistado o ex-Ministro João
Santana, onde esse assunto, cheque de Parlamentares, foi
o nome de um Deputado, irmão do ex-Ministrõ âa-- Saúde.
ventilado. Naquela oportunidade, foi repetida a informação,
Segundo, até agora não chegaram esses chegues. Mas tem
mais: S. Ex~ tem que se dirigir ·ao DeputadO Augusto Farias, que saiu na imprensa, que havia 126_ norries. E o ex-Ministro

r
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João Santana disse, e eu assisti, que o que não tem cabiolento
é o Congresso devolver esses cheques, como o fez. Isto foi

dito. Naquela oportunidade, procurei o Senador Maurício
Corrêa, ViceRPresidcntc da Cornjss~o Parlamentar de In_quéR
rito, e o jornalista_ Tarcício Holanda é testemunha _disso, c
S. Ex• prestou um esclarecimento aqui, rHJ Senado,_a respeito
do assunto. Ontem, o Jornal da Tarde, onde está a pior matéria, atribui ao Sr. Augusto Farias a seguinte afirmação: '~Três
dias antes da publicação do relatório da CPI~ vamos distribuir
a relação dos nomes dos 50 Parlamentares". Agora o número
é outro. Isso está no Jornal da Tarde de ontem. além da
notícia que está no Jornal do Brasil e na Folha de S~ Paulo.
Ontem, dirigi~me a alguns Parlamentares, especialmente ao
Senador José. Paulo_ Bisol, por razões óbvias e por-' razões
elementares.
O SR. PEDRO SIMON- Claro! A identidade,
O Sr. Esperidião Amin- Até porque
na CPI, o me_u Partido ...

S~ Ex~,representa,

O SR. PEDRO SIMON- Com raro brilho.
O Sr. Esperldião AmiÍI- ... e instei a.que esse_aSs_uilto
tivesse um curso definido e delimitado. Pata quê? Para ,que
não aconteça de o Congresso Nacional se transforrriar em
objeto:_ c _objeto Jicitarrieilte consfituído,.devidaffi_entê .constituído, da investigação, seja por pa:rte- d·o Ministério P.úblico,
da imprensa ou de quem quer que seja, por falta de diligência
de nossa parte. Scjim 50, seJ3m'-126, basta que haja alusão
a que há um parlamentar comprometido, da forma como teria
sido mencionada pelo Sr. AUgusto Farias, para que todo esse
trabalho - que não é pequeno, é relevante_ -.que a CPI
está erigindo - e a CPI eStá erigirldo urri bOm trabalho seja comprometido c o Congresso· Nacion~l deixe de -~er autor
de uma investigaÇão, para Set·agente- pJ.sSlv-o deta.-Por eSsa
razão, atalhei, e adito ao aparte do senádo-r Ronan Tito essa
minha observação. Fiz, ontem, a irttegrante's-da- CPJ;-e faço
a V. Ex•, também nessa condição: seja- o C(ifregedor ~"_o
nome parece que é esse- dá_Câ_Ih_ara_,_.qU.e tné ·parece que
é o Deputado Waldir Pires. sejã-~á Mesa da Câmara, a quem
está disciplinarnlehte Sübordinado o Deputado Federal, seja
a CPI, seja o Congresso NaciOnal, alguém tem que apurar
isso. E apurar, Senador Pedro Simon, ari"teS que sejamos Objeto devido, repitO~ Como ínsfítUiça·o;'çle uma investigaç_ão abso·
lutamente cabível, porque em qualquer votação que sobre
esta matéria se faça. eSta suSpeiçãO 'se-rá devidamente levantada. Era eSte o aparte:----0 SR. PEDRO SIMON- Agradeç9 a V. Ex' pelo aparte
e faço questão de repetir o que já disse desta tribu_na. Primeiro,
esse debate foi travado. Inclusive e_u lc.vantei ess-e. a~sunto
longament~. onteffi, no seio. da Conlissãó~ On'dese:Iicítei ao
Presidente Benito Garria que esclarecesse à Nação e, se fosse
o caso, falando no rádio e na teleyisão. dando uma nota_ oficiaL.
Segundo, fazendo as exigências no sentido de ap-urar, eu não
me contento. Volto a repetír, vou dizer a V. E'~;~.~ a( o Dçputado
Benito Gama fala o seguinte: "eu colo_co aqui perante à Nação,
que em momento nenhum recebi nomes de Parlamentares
envolvidos em cheques do Sr. PC Farias; o únito que· recebi
foi do senhor fulano de t~l." Sr, Presidente, em primeiro
lugar V. Ex• não tem de falar para nós, tem de falar à Nação
lá fora. Mas não adianta dizer que não vieram os cheques,
que eles foram devolvidos, como disse o _Sr,, _,To~o Santana
no programa do Jô Soare.s. Não adianta, tem q1,1e ir mais:
O Deputado Augusto Farias está dizendo_ que tem. Perante
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o Banco Central, perante os bancos, de todas as formas, ternos
a obrigação e a responsabilidade de buscar a existência ou~_
não desses cheques. Concordo com que disse o nobre Senador
e volto a repetir, o nobre Líder do meu Partido, Senador
Humberto Lucena, falou sobre esta matéria com os -Presidcnte_s Jbscn. Pinheiro e -Mauro Benevii:ICs. Ém se· ti-atilndo
de Deputados, o Presidente Ibsen Pinheiro já oficializou ao
Sr. Deputado Augusto Farias exigindo que S. Ex• tome as
providências e entregue os nomeS dessas pesSoaS -p-ara --C)úC
o inquérito seja aberto. O nobrt! Senador Mauro Benevides, _
como Presidente do Congresso, falando com o Líder Hum~
berto Lucena, disse que está tomando as mesmas providências.
Então, a Presidência da Câmara já falou; o PreSidente da
Câmara e o Presidente do Congresso já tomaram asp~oVidên
cias. Mas V. Ex• tem razão, o Presidente Benito Gama já
falou, mas é pouco. Realmente, é muito pouco e- até acreditO
__-cque seria interessante qüe sobre essa matéria fosse usadO esSe
programa - diga-se de passagem, na minha opinião, é um
dos melhores, senão o melhor programa brasileiro, "Jô Onze
e Meia" - , onde Jô Soares tem demonstrado toda a sua
,_~pacidade, toda a _sua competência. Realmente, ele é um
homem sensacional e é até de sean_alisar: V. Ex,._' se lembram
que ele fazia aquele programa "Veja o Gordo" na Globo.
.. Ele saiu da Globo e_ foi para a emissora do Sr. SOvio Santos
apresentar o programa "Viva o Gordo" às segundas-feiras.
Como o SBT não conseguia competir com a Globo, que colocou no ar uma cadeia dos melhores filmes, que eram exibido
no horário do programa "Viva o Gordo", contribuindo para
baixar a audiência do programa, perguntaram a ele: "E- aí,
o que você vai_ fazer? O programa irá para outro dia?" E
ele disse: "Não~ não vou sair porque eu já estava na -segunda-feira e fui para tC-rÇ3.-feira e, aí, nãO adianta sair. E por
que não adianta sair'? "Porque para onde eu for, de repente,
ele larga o "Viva o Gordo'' e coloca o "}ô_ Onze e Meia",
programa inédito na história da imprensa e da televisão brasileira. Trata-se, hoje, do programa mais espetacular que ele
. fa~, onde ele mostra _a sua competência e o seu gabarito.
Inclusive. tive a honra de ir a esse programa, Talvez, te-ilha
sido o programa mais difícil que já fiz- eu era Governador
do Estado-, porque, de acordo com a respos_ta, e_le se trans~
fQrma em humorista e debocha de você ou se quer _debuchar
-ele fica sério. Vo.cê nunca sabe, olhando para ele, quando
está falando sério ou está brincando. Ele fala de frente para
a_ televisão, você fala de lado. Quer dizer, a Câmara está
de fre[\te para ele, você tem que se virar para olhar. Ele
diz: '"'Olha para mim", para você olhar para ele e não olhar
de frente.
É um programa, na minha opinião, espetacular, repito,
o melhor programa que existe neste País.
Seria o caso de_ o Presidente da CPI pedir para falar
neSse programa à Nação, exatamente, esses assu____ntos que estamos 'dcbateOdo aqui.
Sr. Presidente, creio e repito que esse cidadão, o Depu-tado Ãugusto Farias, tem a obrigação de falar, e nós temos
a responsabilidade de cobrar del~.0 Sr. Jut:ihy MagalhãeS- Permite-me V. Ex~ um aparte'?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, eu estava
no gabinete e ouvi essa parte intermediária, ou quase final
do di&curso de _v. Ex~, principalmente o aparte do Senador
ESperidião Amin. Por coinciçiência, hOje, estav-a no gabinete
do Deputado Waldir Pires.- cOnversando sobre esse assunto,
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e S. Ex~ declarou-me que havia encaminh~do a esse Deputado
um ofício, ele, Waldir, na qualidade de Corregedor da Câmara, exigiiido que apresentasse esses nomes, porque isso era
uma chantagem que não poderia permitir--que-·ocorress_e n_a
Câmara. Então. estava a exigir desse Deputado Augusto Farias a Apresentação dos nomes, porque agora até o Sr. Najun
já começa a dizer que tem que contar também as transaçõcs
que fez com o ouro para outras autoridades_ da República.
Essas chantagens não podem ser permitidas. Temos que, de
imediato, nos contrapormos a elas. E a medida do Deputado
Waldir Pires é a mais correta, porque se Q Deputado Augusto
Farias n-ão der essa respO-sta. V. Ex• eStará inteiramente dcs~
moralizado c sem condição de falar mais nada.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V, Ex• pelo aparte
e fico satisfeito_ em saber que o nosso prezado companheiro
e amigo, Deputado Waldir Pires, toma as providências que
são de se imaginar. Realmente, e::,tá cumprida a Süa (,-arte
corno Corregedor da Mesa da Câmara do_s Deputados na busca
da vercJa_Qç_com relação ao Sr. Deputado Augusto Fãrias.
Sr. Presidente, não será hoje, mas na próxima quarta·
feira, segundo me informa o Senador José Richa, que estare-:
mos votando a emenda que antecipa o plebiscito sobre o Parla·
mentarismo. Sr. Presidente, é muito difícil que se possa imagf·
nar tudo isso que nós estamos. vivendo. Que Deus m-e-perdoe,
mas sou daquelas pessoas que, cm política, sempre olho, por
mais triste que seja a realidade, por mais dolorosos que sejam
os fatos, por maior que seja a desgraça, sempre temos de
colher, temos de pegar uma mensagem, temos de olhar uma
frest<:~ da janela que está se abrindo, um raio de luz que está
a iniciar, porque, na vetdade, nós não podemos sucumbir.
Atrevo·mc a dizer, que sinto hojt:, como nunca, ·na histó·
ria deste País, que estamos atravessando uma descrença gene·
ralizada, um baque praticamente universal, cm nível de país,
com relação as nossas Instiru1Ções. Sinto duas coisas, Sr. Prcsi·
dente, cm primeiro lugar. há um sentido de que est<:~mos che·
gando ao fundo do poço. mas que, na verdade, essa impuni·
dade está chegando ao seu final. Há um sen"timcnto- de que
dcpoisCPI teremos uma nJ.varealidadc cm termos de combate
à impunidade.
Em segundo lugar, parece·mc muito difícil, assistindo
esse quadro, que não entendamos que isso é da essência do
regime presidencialista, i! que só a implailtaÇão do regime
Parlamentarista, só uma forma de governo onde essas ações
não possam existir é que esses fatos irão acabar.-Fora O_reglrric
Parlamentarista, Sr. Presidente, isso não existiriã. Não que
não haja corrupção. Acredito impossível imaginai qUe a cor·
rupção, que é da esséncia da cria,tur_a humana, um dia vá
desaparecer. Mas, no regime Parlamentarista, jamais ela po·
derá existir com-o hoje, dentro das esferas do Govc"rno;-jarilais
se poderá levar um tempo tão dramático c tão _çr:uel de espaço
entre a constatação que existe e a apuração da veraade, por·
que, no Parlamentarismo, não exíste irmão corruptO, i'ião exis·
te cunhado corrupto, não existe tesourcir_o_, nãó eXiSte ·pc,
não existe barra de ouro para Presidente, não existe nada
disso que aí está! No Parlamentarismo, esses fatos não pred~
sam ser provados para se derrubar o P_residentc. No Parlamen~
tarismo, ou o Primeiro~ Ministro tem credibilidade_,__tcm a intei·
ra confiança da Na~ão, ou não é mais o Prim_ciro·Ministro.
Basta que se levante a suspeita. basta que um Primeiro· Mi·
nistro tenha incredibilidade, basta que ele não tenha a confiança da população; basta que se levantem dúvidas a seu respeito
para que a providência seja tomada. Imagine·se hã-, na-hiStória:
do Parlamentarismo _do mundo inteiro, alguma dúvida a rcs·
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peito de como vive o Presidente, de que ·vive o Presidente,
onde vive o Primeiro· Ministro. E essa pergunta, que não conseguiríamos imaginar que-pudesse ser feita.-faz·se hOje: Corria
vive o Presidente? Quem comprou o carro -do Presidente?
Quem pagou as reformas dos jardins suspensos da Cada da
Dinda? Quem pagou a reforma das cascatas das pisciilãs da
Casa da Dinda? Será que isso existe no Parlamentarismo?
Será que alguém levantou alguma dúvida com relação à vida
do Primeíro·Ministro, não digo da França, nem da Inglaterra,
m.,.S_çla Au_strália, dos países menores e mais fracos em termos
políticos que possam existir? Quando ando pelo interior do
Rio Grande do ~~I, perguntam·me: "A CPI não vai julgar?"
Depois da CPI haverá mais dois meses qa Câmara, depois,
mais dois meses no Senado. Aliás, há nesta Casa alguém
que tenha dúvida que na história, o Sr. Collor, se o regime
fosse Parlamentarista, nomearia um ministério como aquele
que Sua Excelência compôs, metade de Alagoas, de pessoas
que a Nação não conhecia, não tinha conhecimento? Passa
pela história que o Sr. Fernando Collor tivesse vindo a este
Congresso e apresentado o seu plano de governo e dois dias
depois - tendo dito que o plano de governo era liberal,
e-ra "aberto - confiscasse o dinheiro de todo mundo, como
confiscou, e não cafsse o seu gabinete? Passa pela cabeça
de alguém que num regime Parlamentarísta teria que acontecer tudo isso que está acontecendo para se derrubar um
gabinete?
O Sr. Mário Covas- Pcrmitc·me V. Ex• um aparte?
OSR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex• com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Mário Covas - Deploro, Senador Pedro Simon,
de ter só neste instante _cpegado ao plenário. Qu'ando liguei
o aparelho de som do meu gabinete e escutei o que V. Ex•
falava, acç)rri ao plenário, mas vejo que já cheguei na fase
final do seu .discurso. Sinto inuito porque soü ·wlidário às
declarações que V. Exa faz e embora me sentindo profundam-ente representadO, na medida em que feitas por V. Ex\
ainda assi_m gostaria de trazer o meu aval, a minha solidarie·
Qade, a minha ratificação, se isso tem. sentido fazer~ a _tudo
aquilo que V. Ex• diz. Realmente, é alguma coisa que tem
pesado e de forma negativa, porque o que acontece afinal.
em todos.os mecanismos de contra-informação, é essa acusa~
ção de _que teriam chegado cheques à Comissão envolvendo
Parlamentare_s -e teriam Sido devolvidos. O Presidente da Co·
missão, como V. Ex" bem disse, ontem deixou isso, na frente
de toda a imprensa, absolutamente claro, com a sua negativa
peremptória em nome de toda a comissão. Mas ressalta: ou
permanece ou remanesce o problema de que o irrr.ão do Sr.
PC, que coincidentemente é-Deputado, fez essa afii'rilaçãO.
Parece·me que esse é um drama repetitivo em Alagoas. É
de se lembrar que foi uma declaração do irmão ao Presidente
qUe 1nstalou toda essa história que está aí. Agora é o it:hlãtido outro que faz uma afirmativa desse tipo. Uma afirmatiVa
que me causa espécie. É um pouco como uma pessoa dizer
o seguinte: Vi um crime e, se o criminoso me aborrecer,
çonto o que vi. Ora, quem comete ou quem assiste. ou quem
partilha visualmente da existência de um crime tem por obriga·
ção contá·lo, tem por obrigação traiê·lo a público. Fazer· uma
chantagem cm torno do calar perante um crime é tãO criminoso
quanto o próprio crime. E parece que realmente cabe bem
à direção da Câmara dos Deputados interpelar esse Deputado,
no sentido de que S. Ex~ resguarde o decoro de cada Parla~
mentare, definitivamente, ou apresente os nomes ou se rCtrate
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perante a Nação. O que não é possível é que um membro
tem o respeito da Nação; substituir o Presidente do Banco
desta Casa diga que há 120-Parlamentares envOfYfdos ein alguCentral, do qual posso discordar, mas tem o meu respeito;
ma coisa e não avance nessa consideração, n1antenha isso
Õ Minfstro da Justiça, do qual pOsso discordar, mãi é-- u"In
como instrumento de chantagem, para que tal ou qual conse- homem de bem, um homem digno e que a Nação respeita;
qüência venha ou não a ocorrer. Como sempre, V. Ex• coloca,
O MiniStro ·da Saúde, do Cj_ual posso discOfdar-;mas é um-com absoluta precisão, cada um desses fatns. ComO sempre, dos melhores nomes a nível de cientistas deste País; o Ministro
todos ficamos de tê-lo como companheiro de Senado, como
das Relações Exteriófes; -do qual posso discordar. mas tem
companheiro de Comissão e como alguéln que dá, com a
o reSpeito de tõda a Nãção, para colocai' políticos do PFL,
sua presença, a credibilidade necessária àquela Comissão. E,
a essa altura dos acontecimentos, para garantir votos, segundo
mais uma vez, todos nós ou pelo menos eu, em particular,
diz a imprensa, a fim de que não haja o impeachment, pelo
quero declinar o meu sentimento de profunda representação
iimor de Deus!
que sinto no instante em que V. Ex" assoma -à tribuna e traz
Senhor Presidente, se o senhor ainda tem um pouco de
à consideração desta Casa as Coisas que aqui trOuxe. Estou
bom-senso, entenda que não fica bem Vossa Excelência, que
inteirarilente_solidário com V. Ex~ e acredito que é de profunda
assumiu a Presidência dizendo que não queria nada com- os
importância para a comissão, para aquilo que se está apuranPartidos, que não queria nada com Deputados, que não queria
do, para o Congresso Nacional, que essas coisas tenham cabal,
riãàa com Parlamentares, que não queria nada com governatotal transparência para que não paire dúvida sobre a conduta
dores, que não queria nada com empresários, de repente Vosdaqueles que participaram da Comissão e, sobretudo, dos
sa Excelência, não só assumir Partidos, mas terminar desse
membros do Congresso Nacional.
modo! O que está acontecendo só agora, as pessoas abrem
os jornais e querem- saber o que pensa o_ Governo. Tenho
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado pelo carinho
aqui o pronunciamento do Sr. Governador da Bahia. O que
e pelo aparte, nobre Senador, a quem faço questão de esclasaiu, diz que o que _entrou tomou conhecimento de que ia
recer a posição_ de garra, de esforço e de competência, muitas
ser por intermédio dele, Governador da Bahia, e já está notivezes, inclusive, chamando a atenção, ·desde as esferas mais
ciando_ que logo vai sair o próximo. Pega-se outro jornal,
singelas como as de maior luta. Lembro-me muito bem que,
e é o filho do Governador, o Líder do PFL, dizendo os maiores
quando se decidiu que Parlamentares deveriam fazer vistoria
absurdos contra o Ministro da Econorriia,- íitclusive Com a1Uem empresas aqui de Brasília ou lá de São Paulo, V. Ex•,
sões, que acho injustas, ao MiniStro da Economia. Do outro
um dos grandes Líderes deste País, candidato à Presidência
lado, está o ilustre representante do PFL chamando de "canada República, como se fora um Parlamentar de primeiro manlhas" os membros da equipe econômica do Governo.
dato, colocou-se à disposição- e está fazendõ, realmente, um
grande trabalho, que merece respeito, principalmente quando
o·sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. Ex• um aparte?
V, Ex•, com argumentos que nos impressionam, a nós, advogaO SR- PEDRO SIMON-Já lhe darei Q aparte, Senador.
dos, que são argumentos de engenheiros, com números de
precisões exatas, leva, realmente, a impressionantes debates
Creio, Senhor Presidente Collor, que sou dos seus adversários
no seio daquela CPI.
talvez aquele por quem V. Ex~ não nutre maiore_s simpatias.
V. Ex~ tem razão, ficamos na guarda e na espera de
Ã-tiavo-me a lhe dar um conselho: não fique amarrado com
que esses fatos evidentemente venham e que, respondendo
as duas mãos aos pés de qualquer político, ainda que seja
ao Presidente da Câmara, o Sr. Deputado Augusto Farias
ilustfe, ainda que Vossa Excelêricia diga que, em termos de
traga as respostas que estamos a exigir._
--P,Olftica, de tem Know-How ou pós-graduação, como o GoverEncerro, Sr~ Presidente, dizendo a V. Ex\ com todo - iúúfõr da Bahia. Não me parece que Vossa Excelência estará
-fazendo 3lgo -de muito co-mPetente- e de-- muitO reSp6iisá-Vd
carin~o, apenas o seguinte: creio que eSte episódio chegará
ao finãl sornando para esta Casa; este episódio chegará ao
entregando-se, de corpo e alma, tirando figuras que dão credifinal somando para esta República.
bilidade ao séu Governo e colocãndo outi-as, que podem 8.té
Lembro~me quando, no ano passado, debatendo um disser ilustres e importantes, mas, no momento, é uin ato que
curso do Deputado Pontes, que havia, em Brasília, denunchamaria de desastre político e pessoal.
ciado a corrupção nas empreiteiras;charnei a atenção do PresiOuço, com prazer, o nobre Senador Carlos Patrocínio.
dente da República, que ao invés de ouvir, ao invés de debater,
O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Sefúldor Pedro Siao invés de _chamar o Deputado para tomar conhecimento,
mon, não quero, de maneira alguma, comentar o brilhante
interpelara-o judicialmente. Não sei qual será a deci~ão do
pronunciamento de V. Ex~, como sempre, embasado em um
PreSidente da República quanto aos fatos de agora. Aquela
conteúdo filosófico muito grande e da experiência Parlamentar
época aconselhei-o da maneira que acabei de descrever. A
que V. E~ acumula. Apenas eu gostaria de dizer, em nome
essa altura o pior que pode acontece ao Presidente da Repúda Bancada do PFL, que representamos nesta Casa, que o
blica é sair o Ministro da Economia; é ·sair o Ministro da
roeu Partido não está ausente do Plenário neste momento;
Saúde; é sair o Ministro da Justiça; é sair o MiniStro das
está aqui representado por este modesto Senador, assim como
Relações Exteriores para mais quatro ilustres Parlamentares
pelo eminente Senador Alexandre Costa e pelo nosso Presido PLF tomarem posse no ministério-.
-dente do Partido, Senador Hugo Napoleão. Congratulo-me
Sei que a vida é assim. Olho, agora, para a Bancada
com V. Ex• apenas para, em nome da Bancada, não deixar
do Governo e verifico que, neste mome-nto, não há nenhum
passar em branco.
Parlamentar do PFL nesta Casa. S._ Ex~~ eStão assistindo à
O SR. PEDRO SIMON - Retiro o que disse e levo a
posse do Ministro--da Educação, de onde voltarão em festa,
minha saudação a V. Ex• e ao prezado amigo Alexandre Costa.
com alegria, com flores_. Lá está um representante do PFL
no Ministério da Educação. Tudo bem! Agora, não sei se
Com relação a V. Ex~, realmente peço desculpas por
para o Presidente Fernando Collor, a essa altura, substituir
ter-me equivocado; com relação ao Senador Alexandre Costa,
o Minitro da Economia, do qual posso discordar, mas que
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não posso fazê-lo, porque vejo, nos bastidores, o Senad_or
ou menos identificado com aquilo que se fala aqui, esquecendo-se até' de que S. Ex• era do PFL. Pensei que estávamos
realmente na mesma causa, na mesma bandeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
mai~

Durante o discurso do Sr. Pedro SimOn, o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presiaência, que é ocupada
pelo Sr. Lucídio Portefla, Suplente de Secretário:
Durante o diScurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Lucidia Portelta, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ?Cupada pelo Sr. Mauro Bent!vides, Presidentt?.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--:- Ao iniciar;se
a Ordem do Dia, a Presidêncrfl deseja reportar~Se aó ·pronlm~
ciamento do Senador Pedto Simon,. representante do B.io
Grande do Sul.
Antes da Ordem do Dia, concedo_ a palavra, ainda ~como
Líder, ao nobre Seriã.dor Humbert9 Luç:en_a_.
O SR. HUMBERTO LUCENA. (PMDE} -,-PB. Proi11lncia
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr._ P.r~sid~rite,
Srs. Senadores, o Congresso Nacional viVe hoje, sen:l âúVi'da,
um dos grandes momentos de sua vida institUcional. na triedida
em que os trabalhos da Comissão Parlament<:!-r de Inquérito,
instalada para apurar denúncias do _Sr. P~drq ÇQllor _sol;lre
as atividades do Sr. Paulo Ç~ar.faria§, __chega ao_s seus di~s
finais num desdobramento que prestigia a ação do CongresSO
___ · __
. _··
aos-olhos da opinião pública. Por isso mesmo, entcnd_Q do meu dever vir a ~$ta tribuna,
corn:o Líder-da Bancada do PMDB, para colocar a V. Ex"",
Sr. Presidente, ·uma qUestão que ainda"há pouco foi também
suscitada durante 'o discurso do Senador P-ª-.dro. Simon, c:am
vários-apartes a S·. "Ex~, partichlarmcnte o de autoria _do nóbre
Senador Espct'ídião Amin, Líder do PDS, e o do Senador
Jutahy Magalhães.
. -· .. ,..,. -..
Refiro-me à denúncia, que ganha cotpo em todaa imprensa, de que. no·curso das investigações da Comissão-_Eailamentar de Inquérito Sobre .a~ atiyidaçle~ do Sr. Paulo Çésar
Farias, çle que m~is de c~1,11. Parlament<;~.rcs estaria_m tªwbém.
envolvidos no esquema do SL Paulo CÇsar Farias, prnã, vez,
que teriám recebido dc_le .contribuições_ financeiras, para as
,
_ ___
.__
suas eleições em 1990.
Para ilustnlr o que digo e a gravid_ade da denúncia que
hoje envolve a todo o Congresso Nacional, leio- õ ·segUinte
editorial de hoje de O Estado de S. Paulo.:.
OS 126 CHEQUES
.
.
A uma semana do prazo orig-iri31mente__rna'r_c;ad.o
para o fim da CPI que írivcstiga-as atíVidades de PaUlo
César Farias, quase tudo o que se _queria saber veio
a lume. O _q-ue se sabia em conv_ersãs sussurradas, no
começo, e que term"inoli sendo ditó cm voz. alta; sem
a preocupação de se dizer ou de_ser_ouvido, entrou
para os autos da _CPI. Mas houve__c.ojsas. que, reveladas,
receberam sobre si o _ma.nto do ~ilêp.cio. É_ o cas9.dos
cheques que teriam beneficíado 126 Parlamentª-res.
emitidos por um dos "fantasmas" que andaram assombrando_ o sistema bancário nacion~L
Preocupavam~se os romanos _cOm quem vigiaria
o guarda. Pois agoi"a é preCisO. ·além disso, cogitar quem
fiscalizará os inquisid_ores. Antes de tudo, é preciso
registrar, ainda, apenas para efeitos -esrãtísticos. que
o número de Parlamentares beneficiados pela genero-
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sjdade da assombração supera em cinco· a Bancada que
compõe o ~lpç:o de susterltfiçãõ Parlamentar do Gove_rno. Basta isso para que a sombra da suspeita se espalhe
indiscriminadamente:- Mas as cOnstatações estatísticas,
como se sabe, são ilusórias. Corri -O!;i pés; digamos, no
chão, o Deputado Augusto Farias, irrilãd do indigitado
PC, revela que os recursos do cqntrolador finãilceiro
da campanha eleitoral do atual Presidente da República
regaram os' esforços de não menos que 50. Parlamentares que hoje praticam o pecado da ingratidão.
Fontes tão dignas -de crédito quanto as que infor~
maranj dados bancários sigilosõs tefeten:tCs' a:ó Objeto
---da investigação e de testemunhas clão· conta de _que
os choques comprometedores estão no cqfre em que
são guardados os documentos da CPI. Estão? O emitente seria o misterioso José Carlos Bonfim, que se
suspeitá teriha o mesmo talhe da letra do comahdante
Jorge Bandeira de Melo. É? Se for, cli~_gar:-se~iáa Uma
evidente ligação entre o Sr. Paulo CéSar Farias e, no
mínimo, 126 Parlamentares. E a CPI faria Urna morali~
_zadora colheita, acrescentando âs .ligações espúrias e
ile_g~is que o Sr. PC Farias manteve no submundo dos
atravessadores de moedas e documentos, nas altas esfe~
- - -ras empresariais e no Poder Executivo Federal, aqueles
que patrocinou para que co_rnpusessem, hoje. o Poder
Legislativo.
Mas o silêncio caiu sobre o CasO dos 126 cheques.
É como se a moicilidade dOs ãt'os-qUe são diSc'u'tidos
no ârilbito da CPI pudesse ser di-vidida em duas. O
que está num dos hemisférioS deste frutcfpOdre é batido
-- -~-e_ fermentado_ para que todos os implicados fiquem respingados de culpa - que muitO provavClinente carregam de fató."Mas a o·utia metade, Co"ni. potencial igualmerlte pútrido fétido,. congela~se em suspeitas Sílentes, à espera_ de elucidação.
,
A capacidade de indignação do pOvo e a resistência
das instituiçõe-iftêm sido .Sl,.lbmetiçlas. a foqnidáv_el tes!e
de carga. Qu_e- a ·purga seja· completa! Se os çheques
~xistem,,que sejam expostos à opiniãO pública e a imunicfad~ P.arlament~r qe, quem os recebeu se dilua junto
com-_ a curul Parlamentar enlameada pelo tráfico de
favo.res.. ',' , · ·
··· ·
'

e

- S-r: Presidente, Srs. Senadores, trata~se de um liP~lQ acusatório-da maiOr: graVidade ..O O Estado_de S. Paulo,_no seu
edit()rial, por informações que lhe chegaram, atinge o Congresso_ Nac_ional _como instituiç-ão, qUandO informa que não
s'6 cheques emitidos pelo Sr. PC Farias etn _faYor 4~ 126:Parlamcntates' poder!am estar nos ·cofres da CPI, mas que so_bre
eles _estaria senQo guardado silêncio.' Ao mesmo tempo, o
Deputado Augusto Farias, irmão do Senhor Paul~ CésarFa~
rias, afirma que, pelo menos, 50 Parlamentares teriam· recebido financiamentos do Senhor Paulo César Farias. De uma
maneira ou de outra, ofende o Congres~o Nacional e.o deixa_
sob suspeita da sociedade.
Portanto; a mim me pàn!ce, Sr._ Presidente, que, no mo~
mente em que o Congresso Nacional está numa posição tão
boa perante a opin"iãõ pública, no ápice -de um·a investigação,
por uma CPI. que o prestigia, seguramente, nós temos a obri~
gação moral e política, ao tomar conhecimento dessa 'denúncia, de agir com- urgênCia uigentfsSim·a, a fim de esclarecer
definitivamente à Nàçãu a verdadeira vei-são sobre esses cheques que envolveriam centenas de Congressistas.
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O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço com prazer o
nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Humberto Lu·
cena, cumprimento V. Ex~ pela iniciativa de chamar a atenção
do Senado Federal como um todo, o Congresso--Nacional,
solicitando ao Presidente do Senado, o Senador -Mauro Renevides, que sejam tomadas providências ·urg-entes no âmbító
de nossa Casa e do Congresso- Nacional para que não paire
qualquer dúvida a respeito deste assunto dos 126 cheques
que o Deputado Augusto Farias ameaça divulgar como que
avisando - caso a CPI ou membros do Congresso Nacional
venham a _ter qualquer atitude de condenação às práticas do
Sr. Paulo CéSar Farias- que ele iria: divulgar esses cheques.
É imperativo, em defesa do Congresso Nacional,_ que se apure
inteiramente este fato e que se exijã-do Sr. Augusto Farias
a divulgação de pronto, em nome do Congresso Nacional,
da defesa das prerrogativas e da defesa ·daquilo que o povo
brasileiro espera de todos nós. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Eduardo SuPlicy, a sua interVençãO- qUe ajuda
o pronunciamento que ora faço e que não tem objetivo se
não o de procurar refletir ufn ponto de vista que não é somente
da minha Bancada, mas, tenho certeza, de todo o Congresso
Nacional.
O Sr_. Jutahy Magalhães -Permite-me V.

Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Sena-

dor.
O Si-~ Jutiihy Magalhães - Quero _primeiro felicitá-lo
por trazer essa reclamação, essa solicitação ao Presidente do
Senaçlo e do Congresso para que levemos em consideração
esta notícia. No meu entendimento, temos que dar uma resposta à opinião pública imediatamente. E só podemos dar
essa resposta se o fato que trouxe ao conhecimento do Corregedor da Câmara, o Deputado Waldir Pires, der ou não conse~
qüênda. Uma açáo da Mesa do Con~resso-, exigindo do Deputado a apresentação dessa relação de nomes de imediato,
faz-se necessária. Não podemos deixar o tempo passar e esquecermos essa situação. Essa apuraÇão tem de ser a mais rápida
possível porque, inclusive, se esse fato for compi'ova:do, será
mais uma demonstração das ligações do Sr. PC com o Presidente da República. Não acredito que o _Sr~ PC Farias fosse
bonzinho o suficiente para financi:ir campanha de 120 Parlamentares somente no interesse dele. Se_rá que ele queria fazer
a bancada ou essa bancada era para atender aos interesses
do Presidente da República? Por isso, Sr. -Senador, felicito
V. Ex~, com a autoridade pessoal que tem e com a autoridade
de Líder da maior Bancada do Senado Federal, a Bancada
do PMDB. Espero que V. Ex~ tenha êxito nesta reclamação
de providências, porque isso se faz realmente necessáriO. V.
Ex• está de parabéns em trazer este assunto.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. EX'.
nobre Senador Jutahy Magalhães.
Ainda ontem, devidamente alertado por alguns Líderes
de outros Partidos e companheiros do Senado que integram
a CPI, mantive entendimentos com o Presidente da Câmara
dos Deputados, o Deputado Ibsen Pinheiro, que me relatou
justamente o que foi objeto, hoje, de um aparte do Senador
Jutahy Magalhães, ou seja, de que já havia providenciado,
por intermédio do_ Deputado Waldir Pires, Primeiro Vice-Pre-
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sidcntc -c Corregedor na Câmara dos Deputados, um ofício

ao Deputado Augusto Farias, no sentido de que S. Ex•. de
imediato, nominaSse todos aqueles Deputados que porventura
tivessem recebido esses cheques.
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Igualmente, falei, na
tarde de ontem, com o Senador Mauro Benevides, President_e
do Senado e do CongressO Nacional, e S. Ex• afirmou-me
que estava determinado a adotar idêntica providência.
Em seguida ao aparte que vou conceder ao nobre Senador
Alexandre Costa, Sr. Presidente Mauro Benevides, dirigir- me-ei a V. EX' para sugerir algumas medidas concretas que
me parecem, nesse caso, indispensáveis serem tomadas por
V. EX', se assim o decidir.
OuÇo, coin prazer, o nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Humberto Lu·
cena, acredito que não devemos procurar o caminho mais
longo, pois há caminho mais próximo para se obter essas
informações. Se temos uma Comissão de Inquérito no Senado,
ela poderá imediatamente convocar o Sr. César Augusto Farias para dar nome por nome dos_Deputados e Senadores
a quem ele forneceu os cheques. E à Mesa do Congresso_
cabe ou afirmar, ou desmentir que no cofre da CPI existem
167 nomes de Parlamentares. Esse é o camiiiho mais curto
de se chegar à verdade e deve ser feito imediatamente. porque
um Congresso Nacional que mantém duas Comissões de Inquérito, apurando vida de A, de B_ e de C por falcatruas
e fica calado quando um editorial como este, de um dos jornais
mais acreditados do País, que é-O Estado de S. Paulo, afirma
que existem esses Cheques no cofre da CPI e o Sr. Augusto_
Farias anuncia Que há ao menos cínqüenta e esta Cómissãó
não o convoca para dar os nomes desses cillqüenta, então
está tudo perdido! Percorrer caminhos maiores é não querer
chegar lá. O caminho mais curto é esse _que sUgiro. Muito
obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a V.
Ex~, nobre Senador Alexandre Costa. Apenas diria a- V. Er'
qUe estou ciente de que o Senador Pedro Simon já, por duas
vezes, fez uma intervençãO conio Membro que é da Comissão
Parlamentar de Inquérito, nunia--de-sUas-:reuriiões, para que
o Sr. Presidente -:-já que não pode convocar por se tratar
de um Parlamentar - convidasse o Sr. Deputado Augusto
Farias para comparecer àquele órgão técnico do Congresso
Nacional- a fim de declinar os nomes desses Parlamentares.
Es_se pedido já fOi "feito, pOrtanto~ pelO Senador Pedro Simon;
resta agora ao Presidente da Comissão, o Deputado Benito
Gama, tomar a iniCiativa de fazer o convite ao Deputado
Augusto Farias. V. Ex• tem toda razão: S. Ex•, a meu ver,
tem que depor urgentemente no plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Sr. Antônio Mariz - Pennite-ine V. Fr' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Antônio Mariz- Senador Humberto Lucena, antes
de mais nada, Quero solidarizar-me com V. Ex~ pelo seu discurso e exaltar a iniciativa de V. Ex~ ao fazê-lo. Pedi o aparte
justamente para endossar o que V. Ex• dizia a respeito da
intervenção do Senador Pedro Simon na última reunião da
comissão e que atende às preocupações do Senador Alexandre
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Costa. Foi feíta na cOmissão a sugestão de que se convocasse
o Deputado Augusto Farias: Houve objeçãot sobretudo na
área de sustentação do Governo, no sentido de c}ue o comParêcimento de Parlamentar à CPI dependeria de liceriça da sua
câmara._ Como a comissã_o tem prazo determinado para encerrar suas atividades, tomar-se-ia, portanto, inviável essa convocação. Não obstante isso, a presidência da corois.s_ão e sua
Relataria comprometeram-se, diante do plenário da CP!, com
outras medidas igualmente capazes de esclarecer, quem sabe
definitiVa·mente, a matéria. Ti-ata--Se de abrir determinadas

contas e obter os cheques respectivos dessas contas; pride
provavelmente se situariam _quaisquer supostas ·contribuições
do Sr. PC Farias a eleições de Parlamentares, à conta de
sua própria empresa, da empresa dele, a EPC, e à conta
de um dos fantasmas, o José Carlos Bonfim. Há, portanto,
uma preocupação comum, não só de V. Ex~, ao ieclamar
providênciaS da Presidência da Mesa, como dos Srs. Senadores
que aqui intervieram. De fato, impõe-se que o Congress-o
Nacional vá a fundo nessa questão e não permita que qualquer
dúvida_ possa pairar junto à opinião públiCa a esse -respeito.
Muito obrigado a V. :ç~·
O SR. HUMBERTO LU"CENA- Exatamente, nobre Senad9r Antônio Mariz. Quanto à presenÇa do -t?_epiit3dõ Augusto Farias na Comissão Parla~entar de Inquérito, pareceme, salvo melhor juízo, que ele não poderia ser convocado,
mas convidado a ali comparecer para dar o seu testemunho,
o que nada teria a ver com a 11ecessidade dE;_ uma licença
da Câmara dos Oeputados para que assim o fízesse:
·
S. Ex•, que tem feito entrevistas várias ·ness~--~entido,
está nu dever moral e_ político de ir à Comissão ParJame~t~r
de Inquérito e dar os nomes, ~e:- porventura realmente tem
a relação daqueles que teriam sido beneficiados pelo esquema
financeiro do Sr. Paulo César_ Farias no pleito de 1990.
O Sr. Beni Veras- Conce.de:-me V.
dor Humberto Lucena?

Ex~

um aparte, Sena-

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o nobre Senador
Beni V eras.
O Sr. Beni Veras- A propósito da questão que V. Ex•
levanta com tanto brilho, Senador Humberto Lucena, tomaria
a liberdade de ler um pequeno trecho de-Lãiaiefe Coutinho
Torres, publicado no jornal Q E_s~do do Piauí. Ele disse:
"A construção democrática é um exercíciq_ perma-·
nente de liberdade, de aceitação e Cl.,l;mprimento dos
códigos legais e princípios cOnstitucionaiS e-atendime::p.to às vontades das maioriaS, em cujo- pilar se assenta
a pedra angular da democracia. As tentativas de. esmagar os valores fundamentais dó_ sistema democrático
resvalam pela fenda perigosa do auta,rita:fi_smo, servindo aos propósitos de estiolamento das instituições e
desestabilizações do regime pela imposição de vontades
particularist~, formadas no fluxo de uma política de
emboscadas.
A democracia não está fnti.rfiê a- Cbnttãfações. A
mais freqüente delas é o uso que se faz do conceito
de liberdadea."
Acrescentaria a essas palavras do Sr. Lafaiete Coutinho
que uma das principais COnti"afações é a c·orrupção, quer ativa,
quer passiva, que nós, do Congresso, estamos indagando do
Poder Executivo sobre o seu comportamento ético em reláção-
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ao respeito à demoCracia. Não podemos deixar passar essa
oportunidade e convidá-lo, insistentemente, a_ declarar quais
Parlamentares estão envolvic:los, porque convém a todos_ nós
que isto seja examinado em profundidade.
O_Sr. Humberto Lucena- Agradeça a V. Ex~ o aparte,
nobre Senador.
Ao concluir, Sr. Presidente, faço as seguintes sugestões:
primeiro, que V. Ex~ mantenh(l entendimento imediato com
o Deputado Benito Gama, Presidente da ComJs_são Parlamentar de Inquérito, que apura as atividades_ do Sr_._ Paulo
César Farias, colocando à disposição de S. Ex~ pelo menos
cinco minutos de tempo de televisão, que V. Ex~ pode requisitar, de acordo com o Código de Telecomunicações, para
que S. Ex~ possa levar ao conhecimento· da Nação um formal
Qesmentido sobre a existêndã desses_ cheques nos cofres da
CPI. Segundo, o Sr. Preside11te _<;ia Comissão Parlamentar
de _Inquérito deveria promover meios para qtie a solicitação
do nobre Senador Pedro Simon fósse ateridida, isto é, para
que se dirigisse um convite da CPI ao Deputado Augusto
J:~!i-as para q_ue comparecesse àquele órgão d9 Congresso
~ªç!QI!.~!, a fim- de declinaT_ oS nomes _doS P&rlam~ntares que,
segundo ele, estariam envolvidos como beneft.ci~Iios dO, financiaiDentô do Sr. Paulo Cesãr Farias: no pleito de 1989.
E, terceiro, que V. Ex~, como Presidente do Senado e
do Congresso, por ser a CPI uma Comissão Mista- a exemplo
do que já fez o Deputado Ibsen Pinheiro e que V. E~ disse
também o faria -.- de logo, ofici.e ão Deputado Augusto
Farias, exigindo que S. Ex~ imediatamente nqmine os P_arlamentaies que estariam constando. dessa lista para que, de
uma vez por todas, tenhamos conhecimento da procedência
ou não dessa denúnca. Isso não pode deixar de ser esclarecido,
pOis todO o CongreSSO Nacional ficou Sob suspeita na hora
-como disse inicialmente e agora ·repito -em que o nosso
conceito cresce ho meio do povo, porque estamos cumpreindo_
rigorosamente o nosso dever precípuo de fiscalizar os -atos
do _f_oder EXecUtivo.
-···
·~
Era o que tinha a diier.
~-c o Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder, para uma breve coinunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A- Presidência iria fazer umá comurficaç-ão à Casa em· função dos
pronunciamentos dos eminentes Senadores Pedro Simon e
Humberto Lucena e os apaitei -de vários Senadores, maS
aguarda a manifestação de V. Ex~ que se pronunciará a respeito do tema agora abordado relacionado com a Comissão Parlamentar de Inquérito e a insinuaçãO- de que Parlamentares
teriam recebido favorecimentos do SI. Paulo César Farias.
. -A- ~~eSidêD"C_ia ·r~port~r-se-a ao asSunto eni seguida.
.. Te~ a p-ãlavra V._E~~-O SR. EDUARDO SDPLICY (PT -SP. Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, relacionado ao tema que foi objeto das considerações tanto do_ pronunciamento do Senador Pedro Sirilbti quanto do pronucia-mento do Senador _l1umberto Lucena, há hoje, na página
3 do Jornal de BrasOia ,datado de 5 (!<;ago-sto de 1992, ·uma
carta-circular do Ministro da Ação Social Ricãrdo Fiiíza, que
diz- e isto foi enviado a diversos Parlamentares-: "Solicito
a V. E~ enviar-me~o ·mais rápido possível relação dos pleitos
de interesse d~ comunicações, que V. EX" tão bem representa
no Congresso ~ acional, discriminando o que é Orçanientárió
e fião orçamentário por ordem de prioridade.
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A solicitação decorre.do fato_de_termos_ concluído a im:- _ de hoje dos

plantação do riovo sistema de controle informartizado, cujos
lançamentos anteriores, para evitar- falhas, desejamos cotejar
com as informações de V. E~
Sr. Presidente, eu havia (eit_o um requerimento de convo~
cação do Exm9 Ministro da Ação Social_Ricardo_Fiúza, para
que, perante- _o Plenário desta Casa, nos termos _do art._SO
da ConstituiÇão Federal, combinando _com o art. 397 do_Regimento Interno do Senado Federal, S. Ex~ pudesse aqui prestar
informações e expor sobre o programa Proserg; e há diversos
itens sob r~ os quais peço esclarecimento do MiniStro, em espe~
cial; quais os critérios adotados pelo MiniStério da Ação Social
para escolha dos Municípios á Serf:rii CoD.femplados nos projetas referidos nesse programa de saneam~ntÇI_ bá~j~q para 272
municípios e se foram consideradas as relações de custo/benefício social e _ajustificativa adequada.
Sr. Presidente, estou rejterando, em requerimento, os
termos apresentados então - e o foram em jitlho passado
- , para dar entrada agora a novo requerimento, já encaminhado à Mesa, para que o MinistrO Ricardo Fiúza, por ocasião
do seu comparecimento a esta Casa, espedfiqUe- qual é esse
novo sistema de controle informatizado do Minis_térlo da Ação
Social, referido na carta-circular de S. Ex• a diversos Parlamentares, noticiada hoje; e também que S. Ex~ liste as-informaÇões
sobre os pleitos de interesse das comunidades, discriminando
o que é orçamentário e não orçamentáriO, eilcaritiiihadas pelos
Parlamentares em atendimento à solicitaçãO Contida na cartacircular referida.
Se o Ministro Ricardo Fiúza está aperfeiÇóaii.do o seu
sistema de info-rmações e oom a:-informatíz3Ção, ·acredito que
S. Ex~ deva realizar esse trabalho de_entendimento com o
Congre&r6Nãcional da forma mais tr31iSpãrente-e aberta possível. Quem- Sabe possa S. Ex_~, iiJ.clusiVe, Colocar à disposição
do Sistema de Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN, para que, a quafquer instante, possam Os
Senadores e Deputados Federais acíonar--aqude órgão e, as~
sim, estarem informados, no cotidiano, sobre esse sistema
instifuído pelo Ministro Ricardo Fiúza; isto é, de estar pergun~
tando, a cada momento quem é que tem prioridades a assinalar
ao Governo Federal, e a maneira como atende a taiS priâridadess, _se.é por critério de relação custofbenefícto social, ou
se é por qualquer outro critérío.- - - Se, porventUra, o critériO for, comO se diz hoje, para
averiguar se cada Parlamentar vai Votar -a- faVor ou não do
Presidente da República, no que dii respeito ao prOceSso
de impeachment , aí estaremos vivendo algo inteiramente Condenável, e isso não pode acontecer.
Para que não fiquem dúvidas a respeito~ Sr. Presidente,
faço esse requerimento, convocando o Ministro da Ação Social
para comparecer perante o Senado Federal e dat as_devidas
·· -· ···· ·· ··
explicações.
Muito obrigado.
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
Albano Franco - AmazóiiiflO Mendes - Aureo Mello
-Dirceu Carneíro -Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira
- Garibaldi Alves~ Hugo Napoleão -João Rocha~ Levy
Dias - Márcio Lacerda - Mário Covas - Marluce Pinto
- Nab_or Júnior_- Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben.evides) - A Presic.
dência sentc~se no dev~r de oferecer à Ca,sa ç_~ç_larecipt~_nt~s .
a respeito de matéria objeto dos pronunciamentos na tarde

cmin~nt""~ Scn~rlrm:·~ Pcdm Simon e Humberto
Lucena, com apartes solidários de vários eminentes membros
deste Plenário.
_Desde ontem à tarde -diante da veiculação na imprensa
brasileira da notícia segundo a qual Parlame_ntares teriam sido
favorecidos com recursos originários da pecúnia própria do
Sr. Paulo César Cavalcante Farias - a Presidência manteve
contato com o Preside.nte da Câmara, já que o Parlamentar
a quem se atribui a resPOnsabilidade por essa declaração integra a outra Casa do Congresso Naçional e, disciplinarmente,
está--vinculado ao Pr_esidente__da Câmara dos Deputdos.
Concomitante com esse conta to estabelecido com o Presidente Ibsen Pinheiro, a Presidência deu conta, numa reunião
de Líderes, na manhã de hoje, que se posicionaria _igualmente
em relação a essa _matéria e_o faria. procedendo da seguinte
forma: um expediente _dirigido ao Presidente da Comissão
Parlamentar de_ Inqu_érito. Deputado Benito .Gama, para que
S. Ex~ informe se, na CPI, existem cheques em função dos
quais teriain sidQ bendiciadoS_"Parlamentares e, de forma par~
ticular, Senadores da RepúbliCa.
·
Em relação ao Sr. Augusto Faríã.s~ a Presid~ncia tencl.Oria
enviar ofício, pedindo a S. Ex~ que decline o nome de Senadores que, por desventura, tenham recebido ajuda do Sr.
Paulo César Farias para suas campanhas eleitorais.
A Presidência se dispensa d~ tal procedimento em relação
aos Deputados Federais, embora o exercício da PresidênCia
do _Congresso pudesse justificar urna intérVe-Iição com essas
características, pótque o próprio Pfisídente da Câmara, no
dia de hoje, ao que sei, enviou pedido de informações ao
Sr. Deputado Augusto Farias.
·
A Presidência, portanto, adotou as providênciaS- q-ue objetivam resguardar a digni4ade do próprio Congresso Naci(!nal
e, sobretudo a inteireZa moral dos membros do Senado, e
agora as anuncia da Mesa, confiando que, no ·menor'e"'Spaço
de tempo possível - nas próximas horas, é o que desejo
- esses fatos tenham sido suficientemente esclareddos_e,
com o restabelecimento da verdade, paire, acima de tudo,
a credibilidade e o r_espeito que merece o Congresso Naciona1
e uma de suas Casas, o Senado Federal.
Essas providências serão adotadas de pronto pela Mesa.
Elas já eram do conhecimento dos Líderes que, na manhã
de hoje, compareceram _ao gabinete da Presidência, e não
admitiremos que esse tipo de increpação, sem dúvida insidios_a_, continu_e a_ ser veiculada sem_ uma manifestação _incisiva,
imediata e peremptória da Mesa do Senado Federal.
É o que farei com todo empenho, firmeza e decisão a
fim de que não remanesça qualquer dúvida quanto à dignidade
dos membros do Senado Federal,_ que aqui chegaram conduzidos pela manifestação do voto popular e, naturalmente, em
pleito limpo, realizado, portanto,-·sob a vista atenta da Justiça
Eleitoral.
- -

O Sr. Mário CoVas -Sr. Presídente, peço a- palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
a palavra ao nobre Senador.

~

Concedo

-··O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem
revísão do orador.)- Sr._ Presidente, julgo-me obrigado, embora não tenha procuração para tanto, a trazer um esclareci~
mento ao_ Presidente da Casa .
.-, No ..i,nstante. em que o Presidente da Casa anu~cia qué
vai referenciar-se ao Presidente da Comissão sobre se ali te-
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riam chegado um ou vários cheques, tal qual tem sido noticiado
pela imprensa, quero voltar a insistir que o editorial que hoje
sai faz refei"ência a isso, não é riem meSmo- à declaração do
Sr_ Augusto Farias -ele até coloca a declaração do Sr. Au-

gusto Farias, paradOXalmente, como uma declaração com os
pés no chão - , mas faz referência a ·um fato que--girou -por
este País no sentido de que a Comissão teria recebido 126
cheques e os teria devolvido à sua origem.
_ ___
No instante em que V. Ex• se dispõe a encaminhar uma
indagação ao Presidente da Comissão, manifesto, nõ-:rftíhini.O,
a necessidade do esclarecimento, mas há dúvida a_ respeito
e, portanto, quer um esclarecimento, quero dizer a V. Ex~
que isso foi feito ónterri na Comissão.
__
.
.
Vários Senadores_ e Deputados presentes interpelaram
o Presidente da Comissão no sentido de que, tendo em vista
essa notícia, fazia-se iniSter qué o Presidente declinasse oficialmente - e aquele era um instante bastante conveniente_ para
ser feito, pOis ali estavam todas dS televisões, todos os jornai~
representados - se a Comissão teria recebido, em algu111
instante, esse ou qualquer outro cheque que teriam sido devolvidos, sobreudo pelo fato_ de estarem ali nomes de Parlamentares.
_
Adianto-me em trazer essa informação a -y. Ex• porque,
no instante que V. Ex• coloca o problema da consulta, fica
a idéia de que até agora nenhum desmentido a respeito foi
feito. Foi feito, Sim. Foi feito ontem, pelo Presidente da Comissão, com a concordância, no que se refere à sua atividade,
de que preside a Subcomissão que trata desse assunto; e foi
deixado bastante claro que até aquele instante, isto é, às 17h25
min, em nenhum momento, desde que a Comissão se instalara,
a não ser um único caso, teria chegado qualquer cheque e sobretudo 126 cheques - envolvendo Parlªmentares, cl).eques esse~ que teriam sido devolvidos. Usá-los ou não é outra
história. A Comissão isso nunca chegou.
Portanto, não tern nenhum sentido de verdade a afirmativa de que teriam chegado e sido devolvidos. Todas as contas
sobre as quais se pediram cheques já vieram? -Nao. Ainda
há cheques por vir, mas não há nenhuma indicação ou afirmação no sentido de que ~les possam conter esses nomes; mais
do que isso, é absolutamí;nte inverídica a notícia de que teriam
chegado à Comissão e sido devolvidos.
Tomo a iniciativa de trazer essa informação, abusando
da paciência de V. Ex~, no instante em que- a Presidência
anuncia, cumprindo seu dever perante a Casa, que pretende
fazer essa indagação ao Presidente da Comissão e tendo em
vista o fato de, já ontem, ele tê-la tornado pública. Faço
questão de, neste instante, trazer essa informação a V. E~
para que, independente da providência que tome, fique esclarecido desde logo que a consideração a esse respeito já -·se
deu, ontem, na Comissão. Vários Srs. Senadores, alguns aqui
presentes, participaram dessa indagação e foi muito peremptória a afirmativa do Presidente, pois, afinal. a ele são encaminhados todos·os· documentos que chegam à Comissão ou nela
transitam, no sentido de dizer que, em nenhum instante, qualquer documento foi devolvido a s1,1a origem e muitO menos
por essa razão.
Não sei se cabe razão ou não ao Sr. Augusto Farias~
nem sei se concordo com V. E:x:• ou c_om alguns que sustentam
que ele deveria ser chamado à Comissão. Se,~sso a,cOnteC~sse
com um Senador. gostaria que a Mesa do Senado o interpelasse e não a CoriJ.issã9. Cabe, portanto, à Mesa da Cãmará
interpelá-lo a respeito de uma denúncia que -ele faz sobre
Parlamentares. Em relação a esse fato, faço neste instante~
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sem a procuração para tanto, uma comunicação que me parece
devo, não apenas ao Presidente da Comissão como ~gs companheíros que ali estavam. Aqui, neste momento, no plenário,
alguns elementos da Comissão estão presentes, como os Senadotes PedrO Simon, Antonio Mariz e Eduardo Suplicy que,
Cõ-tno eu, puderam assistir a esse fato. Não gostari.a que depois
de 24 horas decorridas alguém que não tenha ouvido pudesse
extrair do Presidente a dúvida de que isso pudesse acontecer.
Se até ã.gol-a não tiV-esse havidO- nenbuma dec::Iaração a
reSpeito, s~~ dúvida alguma teria toda procedência a indagação de V. Ex~; cabe a Cada um de riós informar o faro, tendo
o conhecimento dQ que já aconteceu e o trazermos a V. Ex•;
ãfinal, não trazer ao Bra:sil o conhecimento desse fato nos
Pareceria uma omissão lmPerdoável que ati'rigiria não apenas
a Comissão mas todo o Congresso.
De forma que esta é a razão da minha intervenção, abusando da paciência de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Mário COYas, a Presidência_ tinha ~bsoluta certeza de que.
integrando a COmissão Parlamentar d~ Inquérito, os 11 Senadores que a compõem. representando o Senado Feder<!l, não
deixariam, no âmbito da Comissão, passar em julgado esse
tipo de insinuação, sem exigir do Presidente daquele órgão,
Deputado Benito Gama. a manifestação pública da inexistência de qualquer documento que, devolvido, pudesse representar comprometimento do Senado Federal.
A intervenção de V. Ex', nesta tarde, tem o mérito de
trazer para o realce do registro nesta Casa a manifestação
de V. Ex~ Portanto, a Presidência não se dispensaria, até
sob o aspecto formal, de fazer esse tipo de interpelação ao
Presidente Re_nito Gama, para que nunca se· rogasse à face
da Presidência qualquer insinuação de omissão óu desídia.
_
Estava certo V. Ex•, como está a Presidência, de que
os 11 senadores integrantes da CPI inadmitiriam que transitasse naquele órgão qualquer informação que pudesse alcançar
a imagem do Senado Federal. Da mesma forma que se estenderia aos próprios Deputados. mediante iniciativa de Senadores e Deputados que, em igual número, integram a Comissão Parlamentar de Inquérito. Regozijo-me por tomar conhecimento, formalmente, do plenário da Casa, da infonnação
que V. Ex~ traz, sem que eU me dispense de enviar o ofício
anunciado ao próprio Presidente para que ele, na perenidade
de um documento formal, faça chegar a mim esta comunicação
tranqüi1izadora, que V. Ex•, integrante da Comissão e como
um dos seus membros mais distinguidos, traz neste instante
ao conhecimento do Plenário do Senado.
Qulquer insinuação que_ objetive alcançar, neste episódio,
ou _em outros a que está sujeito o _Senado Federal, não há
dúvida de que, enquanto Presidente for desta Casa, adotarei
esse posicionamento com absoluta coerência, com firmeza,
com seriedade, não contemporizando com aqueles que pretendem atassalhar a dignidade dos integrantes do Senado Federa).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.

É~!ido o se~uinte

. REQUERIMENTO N' 576, DE 1992
· Nos termoS'do art. 256 dO RcglrrienfO Iriterno, requerêremos a retirada do Requerimento n" 500/92. - Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. -Eduardo Suplicy
- Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}---: O requerimento lido será dcft:rido pelo Presidente.
É fido o seguinte

REQUERIMENTO N• 577, DE 1992
Requeremos, nos tennos do art. 50 da Constituição Federal,
combinado com o art. 397, do Regimento Interno do Senado
Federal, seja convocado o Sr. Ministro da Ação Social para
prestar, perante o plenário desta Casa, as_ seguintes informações:
1) Quais os municfpios qoc serão benefíCiados neste exercício, tendo cm vista a liberação pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento dos recursos para o Prosege?
2) Quais foram os 272 projetas selccionados por esse
Ministério, conforme declaração do Sr. MinístrO ·p-ublicada
cm 30-5-92 na Gazeta Mercantil, pág. 37 3) Qual o critério adorado por- es-se Ministério para a
escolha dos Municípios e projetos referidos nas questões anteriores? Forani. -corisideradas relações de custo e benefício social? Em caso afirmativO, relacionar os mlinitfpios c01h a respectiva justificativa:.
4) Discriminar os orçamento~ estimados para cada projeto, explicando a planilha de quantidades e preços unitários
de cada um.
5) Casn algum dentre esses 272 projetos-já Cskja licitado,
informar a empresa vencedora.
6) Explicar as possíveis- falhas existentes 00 Cdital apontadas pdo Senhor Govcni3.d0r-- do Estado do Paraná, Dr.
Roberto Rcquião, conforme documento anexo.
7) Especificar o novo sistema de controle informatizado
do Ministério da Ação Social, referido na carta circular do
Sr._ Ministro a diversos parlamentares. noticiada nO Jornal
de Brasília de 5-8-92.
8) Listar as informações sobre os pleitos de interesse~
das comunidades, discriminando o que é .orçainentário e nãoorçamentário, encaminhadas pelos parlamentares em atendimento a solicitação contida na carta-circular referida no irem
anterior.

Justificação
Considerando o pronunciamento feito pelo Sr. Presidente
da República, no final de maio último, através do qual anunciou a liberação de aproximadamente US$500 milhões para
obras de saneamento cm todo o País;
Considerando que esses recurso~ encontram-~e _dentro
do Programa de Ação Social em Sàiicamciltõ (PROSEGE),
do Ministério da Ação Soclal, e destinam-se à construção
de redes de esgoto, estações de tratamento e ligaçõeS domiciliares;
Considerando as denúnciaS vciculadas_na imprensa sobre
a manipulação dt! concorrCncías ·através de editais dirigidos
e conforme documento encaminhado ao Ministro da Ação
Social pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Paraná, Dr. Roberto Requiüo, onde várias falhas são apontadas no edital que regerá as concorrências;
E considerando que saneamento básico é uma das grandes
carêricias do Pais, é necessário que obtenhamos tais informações, urna vez que_o Senado Federal congrega representantes
de todas as unidades da Federação, que reúnem as condições
de avaliação das prioridades de suas regiões.
Brasilia, 5 de agosto de 1992. ~~e nado c Eduardo Suplicy
- Senador Pedro Simon.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFEREM OS AU'
TORES DO REQUERIMENTO:
COMPÃNHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Excelentíssimo Se-nhor
Ricardo Fiúza
D_igníssimo Ministro da Ação Social
Brasília- DF
Senhor MiniStro
-EstamoS encaminhando a Vossa Excelência reiYindica_ção
quanto ao conteúdo âo Edital de Concor-i"ência Pública Internacional PROSEGE versão 10-06-92, cujo obje"tivo é o de
proporcionar transparência de proCedimentos~ -um_a:-Sãlutar
concorrência de mercado, bem como propiciar redução nos
custos de execução.
_
As sugestões apontadas são as seguintes:
1. Item 1.4.3,_fl. 8 - Texto "A Licitadora, após
consultada a Coordenação do Prosege, se reserva o
direito de revogar _a presente licitação, por interesse
público, devendo anulá-la por irregularidade''.
_ Sugestão: "A Licit_adora se reserva o direito de
revogar a presente licitação por interesse público, devendo anulá-la por irregularidade_",
2. Item 7, fi. 16 Texto: "'7. Revogação da Licitação- o Agente Promotor poderá, até a formalização
definitiva do Contrato, desistir da contratação, bem
assim revogar por interesse público ou anular esta licitação, no todo ou em parte, sem que disso resulte, para
qualquer licitante, direito e pedido de ressarcimento
ou indenização, ressalvada a restituição da Garantia
de Execução do Contrato, caso já tenha sido prestada",
Sugestão: manter a redação e esta prevalecerá so~
bre o item 1.4.3, fl. 8, na versão original, conforme
já exposto. Texto ''Atestados de_ execução de obras.
Estarão habilitadas as empresas que comprovarem,
através de atestados, a execução d_c obras de sistemas
de esgotamento sanitário, observados em limites apresentados _a __seguir:
c) Estações de Trí;!.tarnento
Comprovação de execução de pelo Il'enos uma
estaÇão de :tratamento d_e esgoto com ear 1cterísticas
e capacidaõe compatíveis com o objetivo <,a licitação,
sendo que a exigência máxima é de 200 lh; (litros por
segundo)".
Sugestão: Atestados de execução de_ obras. Estarão-habilitadas as empresas que comprovarem, através
de atestado, a execução de obra!. de sistemas de esgotamento sanitário, obse.rvados os limites apresentados
a seguir:
c) Estações de Tratamento _____ _
Comprovação de_ execução de pelo menos uma
estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de água, características e capacidade compatíveis com o objetivo da licitação, sendo que a exigência
máxima é de 200 1/s (litros por segundo).
4- Item 8.3.3., O. 17 e 18 - "0 Edital_ poderá
deixar dúvidas quanto a somatória de acervo.
Sugestões: como subitem 8.3.3.d, fl 18 -Texto
"O acervo técnico exigido, se comprovado, habilitará
a concorrente, neste fator, a participar de um ou mais
lotes, respeitando-se o mínimo_ exigido em cada lote,
não sendo necessário, todavia, comprovar ac_ervo correspondente a somatória das quantidades dos lotes".
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5. Item 8.4.5. fl. 19- Texto "O Capital Social
Integralizado_ mínimo exigido é de 10% do va!or base
proposto na la parte deste Edital, limitado, no máximo,
pelo disposto no artigo 21, item 1, alínea b, e no artigo
3'·', parágrafo 6", do Decreto-Lei n'' 2.300._
Sugestão: como subíteil_1 8.4._5.1, fl. 19 -Texto
"O _capital social integralizadoexigfdo, se comprovado,
habilitará a concorrente, neste fato, a participar de
um ou mais lotes, respeitando-se o mínimo de 10%
do valor de cada lote, não sendo necessário-à tod~via,
comprovar capital correspondente a_somatóti_a do valor

dos

lotes·~_

6.

Item 8. 7.2,d. fl. 21 -Texto: "Não será admi-

tido a soma das capacitaçõcs técnicas dos çonsorciados."

Sugestão: Será -admitida a soma das capacitações
- técnicas dos consorciadol;.
7. Item 10.1. fl. 22 - Texto "Carta Proposta
de Preço conforme modelo 6, anexo I/1 a este Edital;
o coeficiente multiplicador "K" deverá ser apresentado
com 3 (três) decimais e ser, no máximo, Tgual a 1,150
(um vírgula cento e cinqUenta) é no rnfrtimo 0;850 (zero
vírgula oitoCentos e cinqUenta)".
Sugestão: Item 10.1, fl. 22- Texto: ''C-arta Proposta de Preço conforme mOdelo 6. anexo I/1 . ª"_este
Edital, o coeficiente multiplicador "K" deverá ser apresentado com 3 (três) decimais c ser, no máximo, igual
a 1,150 (hum vírgula cento c cinqüenta) _e no mínimo
0,850 (zerO -\·ífgula oitocentos_ c _cinqüenta). O_ coeficiente obtido será -aplicado linearmente -em- todos os
preços unitários".
8. Que as firmas cadas.tràQ__as na Diretoria Têcrfica· da
Sanepar na classificação CNa (A, B) (significa cadastro em
lançamento básico;-capacidade operacional compatível a empresa<> de porte, acrescidos do respectivo acervo es_tejam previamente habilitados na ta fase do processo Iicitatório, desde
que atendidos os requisitos mínimos exigidos, acrescidos da
declaração de supcrvcniêncla âc fato impeditivO da habili:
tação.
9. Visando ~ma ampla divulgação do processo 'ticitatório, a Sanepar se utilizaria dos seguintes veículOs de ç_Q_J11u~
nicação:
- --Jornal de ampla circUlação no Estado do Paraná
-Jornal de ampla circulação nacional
-Publicação em Jornal da ONU ou no jornal internacional Herald Tribune- Paris (uili dos jornais de maior circu~
lação internacional. cm torno de 2 milhões de exemplares
de tiragem)
- Diário Oficial do Estado do Paraná
- Diário Oficial da U níão ._
10. Que as compras dos materiais necessários à execução das obras sejam adquiridos atravt!s de_Concorrência Pública editada pelo Agente Promotor, c· cujo modelo enviamos
em anexo.
Atenciosamente- Roberto Requião, Governador doEstado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -c- O requerimento lido será publicado oportunamente em Ordem do Dia,
nos termos do art. 255 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lido_s os seguintes
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• Jl7, DE 1992
Dispõe sobre a organização e a prestação dos serviços de energia elétrica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Princípios Básicos
Art. 19 Na organização e na prestação -dos serviços de
energia elétric;:t_ se~ão qbservados oS seguintes princfpios bá~
sicos:
- -I - participação de todos os interessados_no planejamento, fiscalização e controle;
Jl- otimizaçãO da utifiZ~ção dos recurSos hídricos e energétiCos, tendo em vista a harmonização de seus múltiplos usos;
III -igualdade de tratamento entre os atuais e os futuros
prestadores de sei-viços;
· -- ·-·--- IV_- estímulo aos inv~stimentos com base em capilais
estatais ou privados, de qualquer origem;
·
--~-· V- estabelecimento de política tarifária que estimule
a eficiência energética e, de forma equilibrada, a rentabilidade
dos investimentos, a modicidade das tarifas e ·a adequação
do serviço;
VI- incentivo aos gãnhós de produtividade na produção, transinissãó_e d"istribuição; ·
·· ·
VII -garantia de complementação de recursos para os
concessionários que, atuando em regiões de mercado rarefeito
ou supridas por sistema isolado de produção, não possam
--praticar tarifas de fornecimento cOm-patíveis,--ern razão dos
limites máximos estabelecidos par<l: as mesmas, tendo em vista
---à redução das desigualdades regionais;
VIII- racionalização e simplificação da reg-ulãffientação.
--- ParágrafO único·: o---disposto neste artigo não elide a
observância de outros princípios, previstos na legislação específíca dos serviços de eletricidade, compatíveis com os ora
enuncíados.
CAPÍTULO II
Da Organização do Setor Elétrico

Art. 2 9 A organização dos serViçoS

cte- energia· elétrica

compreende os seguintes Órgãos e/ou entidades:

I - Ministério das MinaS e Energia- MME;
II- Comissão Nacional de Energia Elétrica- CNEE;
III- Secretaria Nacional de Energia;
IV -Comitê de Planejamento e Econômico-Financeiro
-CPEF;
V -Comitês de Ope~raÇão --CO;
··
VI - Departametno Nacional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE;
VII -Centrais Elétricas Brasileiras· S.A. - ELETROBRÁS;
VIII -ConcessionárioS d€:.. Serviço Público de El)_ergia
Elétrica - CPEE;
· IX- COncessionários de Uso de Potenciais_ de Energia
Hidráulica CPEH;
X- Autorizados ao Uso de Potenciais de Energia Hidráulica - APEH;
}}J-:- Autorizados à Prestação de Serviço PriVãdo de
Energia Elétrica - APEE;
__ _
XII- Associações Regionais de COnsumidores~ ARC.
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SEÇÃO I
Da Comissão Nacional de
Energia Elétrica

Art. 3" Fica c-riada a_ Comissão Nacional de Enei"gia
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Art. 7" Compete ao Comitê de Planejamento e Econômico-Financeiro- CPEF:
--I --elaborar e submeter à CNEE, a cada 5 (cinco) anos,
0

Plano Vincenal de Expansão do serviço público de energia

elétrica;

Elétrica -CNEE -,a ser composta, por20 (vinte) membros,

II- elaborar e submeter à CNEE, anualmente._o Plano

com igual número de representantes da União, dos conce_ssio-

Decenal de Expansão do serviço púhlico de energia elétrica;

nários de serviço público de energia elétrica não controlados
III- promover estudos visando o pleno conhecimento
pela União, dos consumidores de energia elétrica e dos eletricidos rios e das múltiplas formas de aproveitamento necessárias
à elaboração dos Planos de Expansão;
tários, assegurada a representação regional, no que couber.
§ 1" Os representantes da União serão indicados pelo
IV- promover estudos para subsidiar decisões da CNEE
Presidente da República, que designará, dentre eles, o Prcsie dos CO, relativamente à matéria económicO-financeiro, nídente da CNEE, o qual não terá direito a -ve-to.
veis e estruturas tarifárias;
§ 29 Os repres-entantes dos concessionárioS~ consumiV- buscar a compatibilização dos múltiplos interesses
dores e eletricitários serão indica_dos pelas respectivas associarelativos aos recursos hídricos_, em articulação com entidades
ções ou entidades de classe.
oficiais de atuação nas badas hidrográficas;
VI --apoiar o Poder Executivo na definição de critérios
§ 3o A CNEE e os Comifês a elaarticuladosserã_o apoiados técniCa e administrativamente pelo Poder Executivo, ou
e parâmetros a serem observados nos processos de licitação
por órgão ou entidade _especializada, e suas de_cisões serão
para concessões, tendo em conta aspectos té_cnicos, econótomadas pela concordância de, no mínimo, 2/3 (dois terços)
micos, financeiros, operacionais e comerciais, incluindo os
__
relativoS à determinação de critérios de reajuste, revisão e
de seus membros. ___ .
Art. 49" Compete à Comissão Nacional de Energ"ia-Eiérecomposição dos valores da proposta vencedora:
VII -definir, em articulação com entidades oficiais comtrica - CNEE:
I - estabelecer o_s meios de entendimento do se to r elétripctentcs. providências destinadas a diminuir os impactos anico com os demais segmentos da sociedade, com vistas à definibicntais, sociais e económicos decorrentes do uso_ de fontes
ção das diretrizes que devem orientar o planejamento estratéenergéticas.
gico setorial;
_
_
Parágrafo único. Para. os fins do disposto nesta L~ i,
I I - tornar parte na formulação das políticas estratégicas
considera-se:
nacionais, que definam a participação da eletricídade na matriz
I - Plano Viilccnal de Expansão . . . .:. . conJuntO de proje-energética nacional e a política de preços relativos dos energéções de mercado, _DO horizonte dt_:!: vinte anos, contendo as
ticos;
_ __
______ Çijtc;:rQªtivas de produção e transmissão para o seu atendiIII- apreciar c encaminhar ao Poder ExecutiVo-- PlanO-s
menta, acompanhado das indicações dos potenciais hidroclédo setor elétrico, que devam ser aprovados pelo próprio Exetriros reservados para o serviço público, nos próximos 10 (dez)
cutivo e/ou pelo Congresso Nacional;
anos;
IV- propor e opinar sobre as diretrizes para atendi2- Plano Decenal de Expansão - scqüência de usinas
menta do mercado de energia clétrica, referentes a:
produtoras e linhas de transmissão que serão licitadas e/ou
a) padrões de qualidade, produtividade, efiCiência e conentrarão em operação no horizonte de 10 (dez) anos. para
tinuidade do serviço;
ateridirnento do mercado.
b) níveis de risco de déficit;
SEÇÃO III
c) políticas de conservação de _energia c de controle _de
Dos Comitês de Operação
qualidade ambiental;
d) prioridade para o uso da eletricidade.
Art. 8" Os Comitês de Operaçüo -CO - , constitufdos
-acompanhar e opinar sobre o cumprimento da política
I (um) para cada sistema elétrico interligado regional, serão
tarifária, noS termnos estabelecidos cm lei;
compostos por representantes dos concessionários de serviço
- opiriar em casos de conflitos e pendências que envOlpúblico de energia elétrica e coordenados de forma alternada
vam os serviços de energia elétrica.
por seus integrantes.
Art. 5" A Comissão Nacional de Energia Elétrici Art. 9··' Compete aos· Comitês de Operação- CO:
CNEE - desenvolverá suas atividades articulada com os se-I -elaborar,anualmente, o Plano Pl~rianual de OperaguinteS Comitês:
__
ção, estabelecendo condições c compromissos da operação
I - Comitê de Planejamertto e Econômico-Finailcei_rointerligada e procedendo o ajuste dos montantes das energias
CPEF;
---. -garantidas ao mercado revisto;
II -Comitês de Operação - CO.
II -fixar, com base nos planos de operação, a energia
Parágrafo único. Os Comitês de que trata este artigo
garantida de cada usina existente~
desenvolverão suas atividades de forma integrada_.
III -elaborar, periodicamente. os Programas de OperaSEÇÃO II
ção, que orientarão as atividades de curto prazo;
IV- coor_denar a operação dos sistemas elétricos, com
Do Comitê de Planejamento e Econômico-Financeiro
vistas_a otimizar o uso dos recursos de produção e transmissão
que _caracterizam a malha principal:
Art. 6' O Comitê de Planejamento e Económico-Fi-- -V- promover a celebração de amplo acordo operacional
nanceiro - CPEF - será co_mpõsto por representantes dos
entre os seur: integrantes, prevendo, dentre outras matérias,
concessionários de serviço pUblico de energia elét~ica_c c_o_ordeo rateío dos' custos dos combustíveis necessários à produção
nado de forma alternada por seus integrantes.
térmica de interesse de.cada sistema elétrico interligado regioParáo-rafo único. O CPEF poderá se organizar em subnal;
comitês r~gionais.
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VI- fixar a quota de energia secundária e sobras temporárias para cada usina existente, proporcional à respectiva
energia garantida.
Parágfafo único. Para_Os_ fins do disposto nesta iei, cori.R
sidera-se:
a) operação otimizada- a SiStemátiCa _de oPeração· d?"s
usinas int~"!grantcs de um sistema elétrico interligado regional,
mediante ·o estabelecimento de estratégiaS ae produção para
cada usina, visando a reduzir os custos globais para o atendimento ao respectivo mercado consumidor, em determinado
período;
__
__ _ _
b) energia garantida - a energia clétric~ disponível em
determinado sistema clétriCõ inte-rligado regional, -de acordo
com níveis de qualidade, continuidade e de risco d~ délidt
preestabelecidos;
_
c) malha principal- o conjunto de instalações de transmissão e transformação, de qualquer cl_f!.S~e de ten_são, que
tenha por função o transporte de energia elétrica-e·a otirriízação do sistema elétrico interligado de determinada região.
SEÇÁOIV
Das Associações Regionais
de Consumidores
Art. 10. Poderão ser constituídas Assoc_iações Regionais de Consumidores - ARC -- cqm__relaçãQ_ ã,s_diversas
áreas de concessão de serviço públicO de distribuição de energia elétrica, integradas por representantes de todas as classes
de consumidores. . -------~ --- -----' _Art. 11. Nos processos de interesse comum_çle consumidores localizados no âmbito de sua árcª de atuação, as ARC
deverão ser ouvidas pelo respectivo co_nces~sionário_de distribuição.
o''

CAPÍTULO IIl
Das Concessões e Autorizações

Art. 12. Os serviços-d~ energia elétrica compreendem
a produção, transmissão e distribuição, em conjunto-ou sep'a:.
radamente, e serão explorados pela União, diretamcnte ou
mediante:
I - concess-ão de servi.çp público;
I I - concessão de uso de bt:m público;
III- autorização de uso de bem público;
IV- autorização de serviço p-rivado.
Parágrafo único. Os serviçoS _de transformaçãQ -de energia elétrica serão tidos como parte do serviço Oç produção,
transmissão ou distribuição a que corresponderem.
Art. 13. Poderão habilitar-se à concessão ou autorização pessoas físicas ou jurídica, individualmente ou em conjunto.
Parágrafo único. Na hipótese de habilitação em conjunto_, _será a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes pela concessão-ou autorização, bem como perante o Poder
Executivo e terceiros.
Art. 14. As concessões serão outorgadas pelo prazo de
30 (trinta) anos e as autorizações de acordo.com _o_ previsto
nos respectivos a tos au,torizativos, observado(!lí~ite lnáximo
de 30 (trint.atanos_.
Parágrafo UnfcQ_." As <:ori:ces.Sõe:S -e- as _autorízaçóes poderão ·ser prorrogadas desde que previsto nos respeCtivos a tos
de outorga ou autorizativos.
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SEÇÃO I
Da Concessão de Serviço Público
Art. 15.

Será objcto de COnCessão Q_e serviço público

a prOdução, transmissão c distribuição de energia elétrica,
errl conjunto ou separadamente, destinadas., de forma exclusiva ou predominante, ao serviço público.
-~ §- 1" A concessão de serviço público de produção de
energia clétrica, mediante o aproveitamento de potencial de
energia hidráulica, será dada exclusivamente a bra.sile!~QS ou
empresas brasileiras de capital nacional.
-- § 2" A produção de energia elétrica, mediante o aproveitamento de potencial de energia hidráulíca incluído no Plano Decenat de Expansão, sempre será objeto de concessão
de_ serviço público.
§ 3\' A parcela de produção de energia elétrica objeto
de concessão de serviço público, que for destinada ao us_o
particular do concessionário, aplicar-se-á o diSposto nesta lei
quanto à concessão de uso ou autorização, conforme o caso.
·--§--4" A transmissão necessária à conexão d_a usina à malha principal será considerada, para fins de concessão, parte
do respectivo serviço de produção.
§ Y A transmissão de interesse exclusivo de um concessionári9 de serviço público será considerada, para-fins de concessão, parte de seu s-ei-v_iço.
Art. 16. A execução do serviço público concedido Será
de responsabilidade direta e pessoal do concessionário, que
·responderá, iii:dependentemente de dolo ou culpa, pelos prejuízos que, por si ou seUs preposfoS, acaso ·causar ao-Poder
Público, aos consumidores e/ou a tl!rceiros, não excluindo
ou atenuando esSa responsabilidade a fiscalização exercida
pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Ê vedada a subconcessão total ou parcial do serviço público concedido.
SEÇÃO II
Da Concessão de Uso de Bem Público
e das Autorizações
-- Art. 17. Será objeto de concessão de uso de bem públi~
co __o aproveitamento de potencial de energia hidráulica, de
capacidade superior a 5.000 KW (cinco nül quilowatts), para
produção de energia elétrica destinada. de forma exclusiva
ou predominante, ao uso particular do concessionário.
Art. 18. Será objeto de autorização de uso de bem público o aproveitamento de pOtencial de energia hidráulica,
de capacidade igual ou superior a 1.000 KW (um mil quilo~
watts)_ e igual ou inferior a 5.000 KW (cinco mil quilowatts),
para produção de energia elétrica destinada, de forma exclusiva ou predominante, ao uso particular do autorizado.
Art. 19. A transmissão e/ou distribuição associadas à
produção de energia elétrica, de que tratam os arts. _17__ ~18. serão previstas e incluídas na respectiva concessão ou autorização ·de_ uso.
=
_
Art. 20. Será objeto de autorização de serviço privado
a produção de origem não hidráulica, transmissão e distribuição de energia elétrica, em conjunto ou separadamente,
destinadas, de forma exClusiva ou predominante, ao uso particular do autorizado.
__ _
.
.,
.
Art. 21. Independerá de concessão e de autorização
a produção de energia elétrica, destinada ao uso e_xcluslvo
do produtor. nos seguint'es casos:
I - mediant~ o aproveitamento de:
li) pbteriCiãf de e~efgia hidráulica, de capacidade inferior
a 1.000 KW (um mil quilowatt~);
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b) fonte renovável de energia, exceto hidráulica, de qualquer capacidade;
c) fonte não renovável de energia, de capacidade igual
ou inferior a 1.000 KW (um mil quilowatts);
II -como subproduto de atividade industrial, de qualquer capacidade.
ParágrafO único. OS aproveitamentos de que trata este
artigo deverão ser objeto de comunicação ao órgão competente do Poder Executivo.
Art. 22, Serão passíveis de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, os ímóvcis lmprescindíveís
à produção, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica
objeto de concessão de uso de bem público, desde que satisfeitas. cumulativamente, dentre outras condições previstas em
lei ou regulamento, as seguintes:
I - comprovação pelo concessionário de uso das difículdades ou impossibilidade de aquisição airiigável dos imóveis;
II - reconhecimento pelo Poder Exe_cutivO- de que a
atividade económicã em que vaf
útilizada a energia a ser
produzida envolve interesse público superior ao corresp~ri
dente àquela já desenvolvida no imóvel.
§ 1~' Na desapropriação de que trata este artigo, a imissão provisória na posse ficará condidónada ao depósito, pelo
concessio-nário de uso de quantia correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor de mercado do bem, apurado em
laudo técnico circunstanciado a ser juntada à petição inicial.
§ 29 O concessionário de uso e seus dirigentes serão
responsáveis solidários, no âmbito civil e criminal; respectivamente, pela idoneidade do laudo de que trata o parágrafo
anterior.
- -§ 3\1 O desvio de fipalidade praticado pelo ConCeSSionário de uso, quanto ao imóvel desapropriado, implicará sua
retrocessão e a perda, em favor do proprietário anterior, a
título de multa de indenização fior perdas e danos, do valor
correspondente a 50%. (cinc.j_Uéilüt porcCe"óiOfdo montante
pago pelo expropriante, corrigido monetariamente.

ser

SEÇÃO III
Das Licitações, dos Contratos
de Concessão e dos
Atos de Autorização
Art. 23. A concessâO de serviço público de energia elé~
trica será precedida de licitação_, na modalidade de concorrência.
§ 1"' Ato do Poder Executivo justificará a conveniência
da concessão c definirá o objeto, a área de atuação. o prazo
de concessão e as _demais condições que deverão ser observadas no edital de licitação e no contrato.
§ 29 OS custOs realizados pelo Poder Executivo ou com
sua autorização, relativos a estudos, investigaçõeS, levanta~
mentos, projetas, obras ou investimentos já efetuados, de
utilidade para a licitãção, SerâoCsJ>ecifícados no edital e ressarcidos pelo vencedor da mesma,
§ 39 As licitações de concessão de serviço público de
produção e/ou transmissão de energia elétrica serão realizadas
com observância da seqüência de obras previstas no Plano
Decenal.
§ 49 Em licitação" de concessão de serviço público de
produção de energia elétrica poderá ser admitida proposta
de empreendimento alternativo, desde qtie satisfaça os requisitos de mercado, qualidade e continuidade de produção previstos no edital.

Quinta-feira 6

6361

§ 59 Só serão admitidOs subsídios para o concessionário
mediante prévia aUtOrização legislativa e previsão nO edital,
observado o princípio de isonomia entre Os licitantes.
· Art. 24. Em caso de_ pedido de concessão de uso de
bem público por particular, o Poder Executivo fará pUblicar
edital para conhecimento geral, fixando prazo para que outros
eventuais interessados no objeto do pedido se manifestem.
§ 1" Recebendo, no prazo fixado, manifestações de in~
teresse por parte de terceiros, o Poder Executivo promoverá
a licitação do objeto do_ pedido de concessão ·de uso de bem
público, observando o disposto no artigo 23.
§ 29 A licitação- de que trata o parágrafo anterior -será
realizada com vistas a selecionar a propQsta que concilie de
forma mais vantajosa os seguintes aspectos:
1 - melhor aproveitamento energétiCo do potencial;
2 - menores impactos ambientais e sociais, inclusive
no que se refere à necessidade_ de desapropriação de áreas;
3 - maior "interesse público pela atividade em que será
utilizada a energia a ser produzida;
_ 4- menor preço da parcela não predominánte da energia
elétrica produzida, a ser destinada à venda a concessionário
de serviço público, se for o caso.
§ 39 Não recebendo, no prazo fixado, manifestação de
interesse por parte de terceiros, o Poder Executivo poderá
atender diretamente, sem licitação, o- pedido de concessão
de uso de bem público, desde que preenchidos os requisitOs
para tanto pfevistos em lei e em regulamento.
Art. 25. Serão celebrados contratos de concessão entre
o Poder ExecutivO e os concessionários.
Ari. 26. OS'Coiitrãtos-âe-coi1CeSs_~o_de serviç_o público,
de uso de bem público, os- atas de autorização de uso de
bem público e de serviço privado definirão o respectivo óbjeto,
prazo, condições de prestação do serviço ou de uso do bem,
direitos e obrigações das partes, inclusive perante terceiros,
e demais condições aplicáveis, conforme o previsto em lei,
regulamento, edital e proposta vencedora de licitação.
Art. 27. Nas licitações e nos contratos de concessã-o
de que trata esta lei serão observadas, no que couber, as
normas do Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986,
com suas modificações posteriores.

CAPÍTULO IV
Do Funcionamento do Sistema Elétrico
SEÇÃO I
Do Planejamento
Art. 28. O planejamento da expansão do serviço público de energia elétrica será elaborado com vistas aos seguintes
objetivos:
I - atendimento pelo menor custo às necessidades de
mercado, considerado um nível de risco de déficit pre"estabelecid0, em função- dos interesses da sociedade, em seu todo,
e dos consumidores; em particular, tendo em conta qualidade,
cop.fiabilidade e_ preço dos serviços;
II - estímulo à produção de energia por fontes renoVá.:.
veis, situadas próximas aos locais de consumo.
Art. 29. Os Planos de Expansão conterão a identificação das obras a serem executadas, com a respectiva seqüên- ·
cia cronológica, relativas à produção de energia elétrica e
à configuração da malha principal dos sistemas elétricos interligados regionaiS, bem como,,,no caso do Plano Decenal, a
repartição da energia garantida das futuras usinas a serem
licitadas, voltadas ao suprimento de concessionários de distribuição.
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Compete ao concessionário de serviço público

de distribuição de energia elétrica:
I -elaborar a previsão de seu mercado, ouvindo a respec~
tiva ARC;

II - plancjar e executar as obras c instalações yo!tadasà expansão de seu sistema··Je distribuição e da respectiva

transmissão associada.
SEÇÃO II
Da Operação
Art. 31. A operação dos_sistemas elétricos interligados
regionais Será realizada de forma a assegurar a otimiZaçáo

do uso dos recursos de produção e de transmissão.
Art. 32. - Cada sistema etétrico interligado regional será
constituído basicamente por um conjunto de usinas, interligadas pela malha principal, ~.:omposta por linhas de transmissão, conforme definido pelo CPEF e pelos CO.
§ lo A operação cm tempo real dos sistemas clétrícos
será executada pelos concessionários titulares das instalações,
sob c_oordenação e supervisão dos CO.
§ 2~ Cada concessionário executará a operação e mariotenção de suas instalações que compõem a inalha principal,
de acordo com as determinações do CD.
Art. 33. As usinas. suprirão os sistemas elétricoS interligados regionais c;:om energia garantida, contratada dir_ctamente com os concessionários de distribuição.

SEÇAO III
Da Comercialização da Energia
e das Taxas de Serviços
Art. 34. Será facultado aO concessionáriu.de- uso, ao
autorizado e a outros produtores:
I - contratar com concessionário de serviço público o
transporte da energia produzida, até suas unidades consumidoras;
II - vender excedentes de energia elétrica, correspondentes a parcela não predominante de sua produção, para
concessionário de serviço público;
III -permutar, com concessionários de serviço público,
a energia que produzir em local de caracterizada insuficiência,
à vista das necessidades do_ mercado consumidor do serviço
público, por igual_quantidade e qualidade de energia a ser
recebida em outro local, onde haja disponibilidade;
IV - fornecer energía- elétriCa dirctamente a terce ii-os,
não concessionários de serviço público, situados em local de
caracterizada insuficiência de energia.
§ 1"' O transporte, previsto 110 inciso I deste artigo, não
será afetado em cada de racionamento, se este decorrer de
falta de investímeiltós-em geração e em transmissão.
§ 2j A efetivação da permuta, de que trata o inciso III
deste artigo, subordinar-se~á ao prenchimento cumulativo das
seguintes condições:
1 - envolver diferentes sistemas elétricos não inte"rligados entre si;
2-..,. ser viável técnica e economicamente;
3 --ser aprovada pelo Poder ExecutiVo.
§ 3<:> O fornecimento a iercelr~os, de que trata o incisq
IV deste artigo, será feito a título precári·o, condicionando
à expressa concordância do concessionário de serviço público
de distribuição local e só poderá perdurar até que este_ tenha
condições para realizar o forneCimento. ·" ~
,_ -_
Art. 35. A energia secundária poderá ser livremente
negociada entre concessionários de proaução e de distribuição
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e enfr:e estes e oS consuinidorcS-finãis, observadaS as condições
de utilização da malha principal.
- -Pãrágrafo único. Para os efeitos do dísposto ne.sta lei,
conSidera-se energfa secundária a energia elétrica suplementar
à energia garantida, disponível em sistema interligado regional, em decorrência de condições hidrológicas favoráveis.
Art. 36. As taxas adminisl:"nitivas, relativas aos-serviços
prestados pelo concessionário de distribuiç-ãO ao con-sumidor,
associadas ao fornecimento de energia elétrica e sua estrutura
tarifária serão fiXadas pelo mesmo, o4vida a ARC da área,
§ 1? Caso a ARC discorde dos dados e/ou cálculo utilizados pelo concessionário de díSti-ib-uição, na apuração dos
vaJores de que trata o caput deste artig_Q, poderá requerer,
fundamentadamente, ao Poder Executivo que as revise.
§ 2~ Recebendo pedido de revisão qas taxas de scryiços,
o POder Executivo decidirá, ouvindo- o cõncessionário de distribuição.
.CAPÍTULO V
Do_ Sistema Tarifário

SEÇÃO I
Do Serviço pelo Preço
Art. 37. As concessões ~de ServiçO público de enCrgia
elétrica outorgadas a partir da vigência desta lei, sujeitar-se-ão
ao regime tarifário do serviço pelo preço.
.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se serviço pelo preço o regime de prestação do serviço público
de energia elétrica mediante tarifas estabelecidas com base
nos preços ofertados na proposta vencedora da respectiva
_lkitação.
Art. 38. Com vistas ao ~stabelecimento das tarifas, no
regime tarifário do serviço pelo preço, as propostas apresentadas nas licitações deverão discriminar os preços por segmento do serviço, de produção. transmissão e distribuição, conforme o caso, com observância das seguintes diretrizes:
I - na composiçãO dos preços de produção e de transmissão, os custos de exploração dos serviços deverão ser calcu- _
lados tendo em conta a futura operação das instalações de
forma otimizada, no âmbito do respectivo sistema elétric_o
interligado regional;
II~ na composição do preço de distribuição não deverão
ser considerados os custos de aquisição e/ou produção, de
utilização da malha principal, de compensação financeira pela
exploração de recursos hídricos para produção de energia elétrica~ de outros encargos legais setoriais.
_ __
_ _
- Art. 39. Os preÇOS ofertados_ na Pf9Posta- Ven_cedora
da licitaç3o de-concessão-não poderão _ser modificados~ salvo
reajuste, revisão e/ou n:;....:.Omposição, nas cOndições estíj:)UladaS
no edital e no contrato di:\ concessão, observando-se que·:
I - o reajuste dos preços terá por finalidade compensar
..-os efeitos sobre suas componentes da alteração do valor real
da moeda, ao longo do tempo~ e setá calculado de acordo
com fÕi"ml!las paramétricas e respectivos índices previstos no
edital e no contrato, que também indicarão as épocas dos
reajustes;
--~II- a revisão dos preços de· produção e/ou de transmissão
ter;f-J;or" finalidade sanar eventuais, significativas e· Comprovadas distorções decorrentes de alterações, ao longo do ternpd; das condições económicaS existentes â época em-que foram
definidas;
_
--· __ _
III - a recomPosição dos preços de distribuição terá
por finalid-ade contemplar as modificaçõeS ha-víáaS- em suascomponentes ao longo do tempo, em razão de alterações das
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conCÍiçõe_s económicas existen-te-s à época em que foram defini~
dos, bem como das condições de adcnsamento do respectivo
mercado consumidor de energia elétrica,- -das características
de composição setorial _de_ sua carga e de outros parâmetros
técnico-ecón6micos previstos no edital e no contrato;
IV- a revisão ou recomposição de preços será realizada
por comissão especialmente constituída para cada caso, composta por um reprcscntantc_do Poder ExecutiVo, um-representante do concessionáriO interessado e um auditor independente, indicado pela ComisSão Nacional de Energia Elétrica
- CNEE, que terá o voto decisivo·.-_
- --- - - § 19 A revisão dos preços de produção e/ou de transmissão poderá ocon:.er por i.óiciatiV:i do Poder Execu_tiv_O ou
do concessionáriO:---------§ "29 A- reCorripOSiÇáCrâos preços de distribuição deverá
ser promovida nos prazos mínimo de 2 (dois) e máximo- de
4 (quatro) anos.
§ 3 9 À comissão de revisão ou de recomposição de preços poderá sugerir, ft.indamcntadamente, a alteração das fórmulas ·paramétricas e respectivos índices aplicáVeis- aõs reajustes de preços.
§ 49 • À comissão de revisão ou de recomposição de preços caberá, também, apurar os ganhos de_produtivídade obtidos no período sujeito a exarne;COnfofriie parágrafo 3°-deste
artigo, a assegurar qUe os mesmos sejam fe-p3Ssadõs em benefício dos agentes intervenientes no processo; na ·segointe proporção: 50% para os-COrisllmidores, 25% para õS-funcionáiiOs
e-25% para os aCió.iüsta-s. ·· · · · ·· ·
-- ·
·
§ 59 Os critériOS- dC-âCTe.-nrii03çáo-aa·-prOO.utividade · ê
de repasse citados no parágrafo antCrior devem ser submetidos
à apreciação da CNEE
-- -- o

SEÇÃO II
Fixação das Tarifas
Art. 40. _No regime tarifário do serviço pelo preço as
tarifas ·serão fixadas por segmento de produção, transmissão
_ _ __
_
e distribuição.
_
Art. 41. As tarifas de produção serão-fixadas por usina
e corresponderão _aos respectivos preços apurados em licitação.
_ _ ______ _
Art. 42. As tarifas -de utilização da malha principal,
correspondentes ao segmento de transmissão, serãO fixadas
por sistema iriterligado regional, com ~ase nos preços de tr-ansmissão, apurados em licitação, acrescidos dos custos dos com~
bustíveis necessárioS à produção térmica de interesse do respectivo sistema. - - --- - Parágrafo úniCo. O rateio_ aa receita p~oveJJiente da
aplicação da tarifa- de utilização da malha principal será calculado pelos CPEF eCO, pará Cada concessionário proprietário,
proporcionalmente à sua participação no pieço total:
Art. 43. As tarifas de fornecimento aos consumidores
finais, serão fixadas_ por zona de concessão de distribuição,
com observância dos seguintes critérios:
-I - seu nível resultará da somatória dos seguintes campo~
nentes:
a) preço de produção, apurado em licitaÇâo--;-correSpon-::
dente à energia produzida pelo próprio concessionário de distribuição;
b) custo-de aquisição de energia elétrica produzida por
terceiros;
c) custo de utilização da malha principal;
d) compensação financeira pela eXploração de recursos
hídricos para produção de energia elétrica;
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e) outros encargos setoriais, previstos em lei;
f) preço de distribuição, apurado em licitaçáó, -referente
à respectiva zona de concessão de_ distribuição;
II -sua estrutura poderá diferençar os valores a serem
cobrados por classe de consumidores, conforme as respectivas
características de utilização do serviço e c9nsiderando os correspondentes custos marginaíS- de expansão de longo prazo.
Parágrafo úiiicO~ - Enf"Cáso de conce.ssióriái-lo titular-de
mais de uma concessão de distribuição, poderão ser calculados
níveis diferentes de tarifas deJOrnecimento, aptiiãtldo-se preliminarmente valor parcial coffiUln a todas as zOnas de distríbuição, englobando-se os componentes mencionados nas alíneas
a a e do inciso I deste aitigo, e, acreScendo-se, o preço de
distribuiç<lo -e-specífico de- cada zona.
Art. 44. As tarifas de produção, de utilização da malha
principal e de fornecimento serãO homologadas pelo Poder
ExecutiVo e alteradas pelo concessionário; automática, ponde~
rada e proporcionalmente, sempre que _ocorrer modifiCação
nos valores dos respectivos componentes.
Art. 45. Laberá aO POder EXecutivO:· ·
I - publicar. sistemática e periodicamente, os valores
referenciais de custos, para cada região, dos segmentos de
produção, transmissão e distribuição;
II -orientar os concession-ários de distribuição _quanto
à estruturação d3.s t3rifas pirã. as- difefentes tensões de forneci--mento, classes de COiiSúriiião-re:s~e formas de consumo, estabelecendo os limiteS-rníniffiós e riláxiinos a serem-obserVados;
- - -III- aprovar OS Coiltrãtos de supi-imeritO"ent~e cOTicessionários produtores e distribuidores;
IV - submeter ao Congresso Nacional os Planos de Expansão e os limites máximos de tarifas, de que trata esta
lei, acima dos quais necessitem de recursos do Tesouro Nado~
na!.

SEÇÃO lii
-Dos Limites Máximos das Tarifas
__ de_ Fornecimento e da
Complementação de Receita
Art. 46. As tarifas de forne_cimento de energia elétrica
a consumidores finais,localizados em áreas atendidas persiste~
ma isolado de produção ou caril mercado rarefeito, sem condição de serem .integralmente assimiladas pelos mesmos, sujeitar:-se~ão a limites máximos a serem estabelecidos com vistas
--à redução das desigualdades regionais.
Parágrafo único. Os limites a que se refere o caput deste
artigo serão anualmente propostos pelo Poder Executivo Fe~
deral ao Congresso Nacional, que concordando, os aprovará
mediante resolução.
Art. 47. Caso as tarifas de fornecimento, calculadas de
acordo com o disposto no arL 43, superem os limites de que
trata o art. 46, o respectivo concessionário de distribuição
deverá, na cobrança a seus consumidores finais, observar tais
lim_ites, ficando~ lhe assegurado o- recebimento do Tesouro Na,cional dos recursos_ correspondentes à insuficiéncia de receita
decorrente da observância dos referidos iimites.
Parágrafo único. O Poder Executivo fará constar da
proposta orçamentária anUal, a ser submetida ao Congresso
Nacional, a previsão dos recursos a serem transferidos, no
exercício seguinte; aos cOnceSSiOnáriós de serviço público de
di~tri~uição d~ energía elétrica_, para fins de complementação
de receita, de acordo com o disposto no caput deste artigo.
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SEÇÃOIV
Das Tarifas do Concessionário
de Uso e do Autorizado
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Art. 51. Aplicam-se ao relacionamento do consumidor
dO serviço público de energia elétrica com o concessi"õnárío
que o atender as normas da Ld n~ 8.078- Código de Defesa
do Consumidor-, de 11 de setembro de 1990, no que couber.

Art. 48. Nas hipóteses de que trata o artigo 34, serão
observados os seguintes critérios tarifários:
. .: . . .
CAPITULO Vil
I - transporte de energia - o conces-sionário de uso
Das Conseqüênciasaa
ou autorizado pagará ao concessionário Pe serviço público
Extinção da Concessão
a tarifa de utilização da malha principal e os serviços de distriArt.
52T
Em
caso de extinção da concessão, o Pod_er
buição, se houver, sem va_riação em razão_ da Qjstâl,lcja entre
-- Executivo deverá proceder a indenização, em moeda corrente,
a usina e a unidade consumidora;
II -venda de excedentes- as tarifas serão estabelecidas ao concessionário e promover licitação para a outorga de nova
__
livremente eritre o conce.s.siotiári;o de uso, autorizado, ou-:ou- Concessão tendo por objeto o da concessão extínta.
§- 1~ Com vistas à apuração do montante da indenização
tros produtores e o concessionário de serviço_público;
III -fornecimento a terceir::os ---:.as tarifas serão estabele- devida ao concessionário deVerá ser realizada perícia ~écnico
cidas livremente entre o concessionário de uso, autorizado, econômica por comissão especialmente constituída, composta
ou outros produtores e os__terceiros, observados os limiteS na forma prevista no inciso IV do art. 39.
§ 29' Na apuração do montante da indenii-ação, a comisfixados de acordo com o disposto no art. 46, não se aplicando
são especial considerará_apenas o valor dos bens e instalações
o disposto no a:rt. 47.
_ __ _ _ _ _
_
efetiV3.mente necessários à prestação do serviço, observados
§ 1o Caso as tarifas acordadas, nos termOs do disposto
no inciso lldeste artigo, sUperem os custos de aquisição de oS critérios de utilidade, razoabilidade e legitimidade.
§ 39 O cus_to _da perícia técnico-económica será suporenergia ou de produção própria do concessionário- de serviço
tado pelo concessionário e acrçscido ao valor da indenização
público no prazo do contrato de venda, a parcela excedente
não será co_nsiderada para fins de estabelecimento de seu_ preço- devida pelo Poder Executivo.
§ 49 O Poder Executivo poderá abater das indenizações
de distribuição e de fixação de suas_ tarifas de fornecimento.
os valores correspondentes a créditos de terceiros junto à
§ 2~ Nos casos de que trata o inciso JII deste ártigo,
o estabelecimento de tarifas em valores superiores aos limites concessão em extinção, liquidando-os diretamente.
§ 59 O montante da inderiização dev,ida ao concessioprevistos no artigo 46 dependerá de prévia e expressa autori~
nário anterior, ·corrigido monetariamente, deverá ser reembolzação do Poder Executivo.
sado, em moeda corrente, ao Poder Executivo, pelo concessio:.·nário posterior, ao qual serão transferidos os bens e instalaCAPÍTULO VI
ções, objeto da indenização e do reembolso.
Dos Direitos e Deveres do Consumidor
§ 6~ O edital da licitação para a outorga de nova concesArt. 49. São direitos básicos do consumidor do serviço
são, relativa ao serviço antes objeto_ d,a conces.são ex~inta,
público de energia elétrica:
_
deverá prever o reembolso de que trata o parágrafo anterior.
I - a participaÇão, através de ARC, no planejamento,
§ 79 Até que o noVo ConCessionário, vencedor da licitafiscalização e controle dos s_erviços;
ção, assuma o serviço, será ele prestado:
II- o recebimento do serviço tecnic.arrtente adequado;
1 - pel<? concessionário anterior, se a extinÇãO _da _ç_oncesIII - o estabelecimento de tarifas de fornecimento de
são decorreu da e-xpíração de seU prazO;
acordo com os cri~érios legais e com Observância do princípio
2 _-pelo Poder Executivo, em caráter temporário, nos
da modicidade;
demais casos de extinção da concessã_o, salvo se motivo de
IV- o recebimento do Poder Executivo e do concessiointeresse público recom-endar a continuidade da prestaç~o pelo
nário que o atender de informações que solicitar, pÚtinentes
concessionário ante"riOr.
ao serviço prestado.
§ 1\> Para os fins do disposto nesta lei, considera-se conCAPÍTULO Vlll
sumidor a pessoa física ou ju-rídica, ou comunh~o de fato
Das Disposições_ Finais e Transitórias
ou de direito, legalmente representada, que solidtai a() conSEÇÃO I
cessionário o forriecimento e aSsumir a responsabilidade pelo
Das Concessões e Autorizações Anteriores
pagamento das contas e pelas demais obrigações legais, regula~
Art. 53.- As concessões _com prazo vencido a partir da
menta:res c contratuais.
__
vigência da ConstituiçãO ·de 1988 ou que venham a vencer
§ 2~ A unidade consumidora caracteriza~se pela Cntrega
até 10 (dez) anos após a entr~da em vigor desta Lei poderão
de energia em um sô ponto, com med_ição individualizada,
às instalações de um único coiisu-midor.
ser prorrogadas por no máximo 15 (quinze) anos, tendo 36
(trinta e_ seis) n:teses para mudar para o regime tarifáriO do
Art. 50. CoriSfituem deveres básicos do consumidor do
serviço pelo preço. ·
- ·_-~·---serviço público de energia elétrica:
I -o pagamento pontual das contas referentesao-forne"ciArt. 5~. As concessões que estiverem em vigor por pramento de energia elétrica e a outros encargos decorrentes
zo indeterminado sedo extintas, a partir da Vigênciã desta
Lei, podeD.do ser renovadas por prazo não supefiõi"" a 30 (trindo serviço prestado;
ta) anos, tendo 36 (tririta- e seis) meses pata mudar para o
II - o atendimento âs determinações de ordem técnica,
regime tarifário do serviçO pelo preço.
-~
pertinentes à fruição do serviço, que lhe forem transmitidas
.
· · ~ ·'- --·~~pelo concessionário;
Art. 55. As concessões de serviço público de energia
elétrica outorgadas anteriormente à vigência desta Lei permaIII - a sujeição às sanções e penalidades legais e regulamentares, em caso de descumprimento das obrigações decornecerão sujeitas ao regime tarifái'ió do serviço pelo custo,
salv<? opção de seus titulares pelo regime do serviço pelo preço.
rentes do fornecimento de enerci.a elétríca.
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Caso o titular de concessão de serviço público,

outorgada anteriormente à vigência desta Lei, _opte pela mu~
dança para o regi~e _do serviço pelo preço_. deverá ser procedida a apuração dos valores relativos a pendências de natur~za
económico-financeira, eventualmente existentes entre o concessionário e- o Poder Executivo, bem como o .cálculo dos
respectivos preços de produção, transmissão_e/o_u ciistrib_uição.
§ 1Ç> A apuração de valores de pendências e o cálculo
de preços, de que trata o caput deste artigo, serão procedidas
por comissão especialmente constitu(dã., composta na forma
prevista no inciso IV do art. 39.
'
§ 2" Na apuração de Valores_ de pendências, a comíssão
especial observará as orientações específicas baixadas pela
CNEE e consfderará os que digam respeito· a:
1 -conta de resultados a copensar - CRC;
2- perdas de remuneração decorrentes da defasagem
dos índices de correção dos ativos imobilizados, em cotejo
com a efetiva redução do valor real da moeda ao longo do
tempo;
3 - desequilíbrios financeiros decorrentes de insuficências de remuneração, -em relação ao limite mínimo legal.
§ 39 No cálculo de preços será observado o previsto
no art. 38, devendo a comissão esp~cial definir_ condições
para futuros reajustes, re-vis'õeS oil -recompósiçõês dóS preços que forem apurados, aos quais será aplicável o disposto no
_
_ _
__
______ _
artigo39.
§ 49 A opç-ão pela mudança para o regime- do serviço
pelo preço será irretratável.
Art. 57. O titular de concessão de serviço público de
produção de energia elétrica, cujas obras se encontr~rit.ãt_ra_sa
das ou paralisadas, deverá apresentar ao Poder Executivo,
no prazo de 12 (doze) meses, contado da entrada em vigor
desta Lei, piano efetivo de reativaçáo e·-cori:clusão das obras._
§ Jl' No plano efctivo de_ reativação e cõn-clusão das
obras o concessionário poderá considerar:
__ _
I - sua associação -a terceiroS, iriVeS"fidores, inclusive
mediante a constituição-de nova -pessoa juiídici\, a qual"pOdeiá
ser transferida a respectiva· concessão, desde que satisfeit:1s
as condições legais e regulaf!tentar~- para tanto; e/ou
I I - os valOres de eventuais pendências, ·de que tratam
os itens· 1 a 3 do § 2~' do art. 56, desde qUe o concessidiláriÓ
tenha feito a opção pelo regime tarifáriO do serviço p~_lo preço.
§ 29 Caso o_ coricess10ii3riôhá(:fàj;te'Sefitê;·nà~práio fixa~
do, plano efetivo de rcativa-ção e conclusão das obras, ou
não demonstre condições satisfãtóriãs para sua- eXecuÇão, o
Poder Executivo poderá declarai' desativadas as mencionadas
obras e caduca a respectiva concessão, com a ·cõnsel:Jü"eilte
reversão dos bens e instalações para a União._
_ _
§ 39 Os adicionais de despesas de remuneração das imo~
bilizações em curso, referentes a períodos de atraso ou paralisação na execução das obras, de responsabilidade do concessionário, não serão -reConlieCidos pelo Poder H~ecUHvo pa·ra
fins tarifários.
- -- - Art. 58. As- Concessões e :a:s -autorizaçõeS outorgadas
anteriormente à vigência -desta Lei poderão ser transferidas_
diretamente, desde que maritida sua natureza de Serviço público ou de _serviço priv-ado, conforme o caso, ~ s.atisr~itas a~
condiÇões legaiS e r-t:gulame~tar€?s pert!nent_es à traõsferênçia.
Art. 59. Às concessões de seryiço público de energia
elétrica, outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, aplica-se o disposto nos artigos 46, 47 e 52.
.. . --Art. 60. Às concessões c autorizações pertiiYentt~s ã ser.:.
viços privados de energia elétrica, outorgadas_ anteriormente
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à vigência desta Lei, aplica-se, no que couber, o disposto

nos artigos 22, 34 e 48.
SEÇÃO II
Dos ~ovos Colegiados
Art. 61. O Poder Executivo deverá promover a instalaç_ão da Com-issão Naciorial d_e_ Euergia Elétrica - CNEB,
do Comitê de Planejamento Econômico-Finaceiro - CPEF,
e dos Comitês de Operação- CO, no prazo de 90 (noventa)
dias, contado da publicação desta Lei.
_ __ _ Art. 62. No prazo de 60 (sessenta) dias, contado das
respectivas instalações, deve_rão ser elaborados: __
I - pela CNEE, seu estatuto;
I I - pelos Comitês referidos no artigo anterior, o regimento interno de cada um deles.
_ Art. 63. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
da publicação desta Lei, os -comitêS referidos no artigo 61
deverão definir quais as instalações;- dentre as existentes, que
COillpofão_ a malha princípa_l_ ~e cada sistema elétrico interliM
gado regional. . . .
Art. 64. Na articulação com os Estados, para aproveitamento energético dos cursos de água, serão levados em conta
_o~u.s9s mú~tiplos,_ o controle das águas e_a preservação do
meio ambiente.
SEÇÃOIII
- _Das Demais Dispos~ções
Art. 65.

Ficam eXtintos:

I - A Reserva Global de Revers;io _:_ROR;
~II

- a Reserva Nacional d~__ Compensação de RemuneRENCOR;.
__ _
III -os Grupos Cooidenadóres'âa Operação Interligada
-- GCOI, ã. partir da instalação dos Comitês de Operação
-CO.
Art. 66. Em caráte'r temporáriO, enquinto não OcOrrei
a inclusão no Orçamento da União dos recursos de que trata
o artigo 47, o Poder Executivo poderá estabelecer adiciOriêil
às tarifas de fornecimento, a elas agregado em destaque, voltado a prover os recursos necessários à complementação de
receíta_cio:S_concessionários, conforme o disposto naquele artigo.
. §_ P Os recursos provenientes da cobrança do adicional
tarifário serão creditados diretamente pelos concessioriários
arrec_adadores aos concessionários beneficiados, conforme
proporçã-o fixada pelo Poder Executivo, até o 15? (décimo
quinto) dia útil do mês subseqüente à sua arrecadação.
§ 29- O -disposto neste artigo aplicaMse também aos casos
de que trata o artigo 55.
Art. 67. Leis. específicas deverão dispor sobre a criação,
comp()siçâo e atribuições:
I -do Conselho Naciónal de Energia - CNE, como
órgão colegiado, delibe_rativo daS políticas e diretrizes energéticas, ao qual subordinar-se-ão a CNEE e demais Comissões
Nacionais referentes a ou_tros setores energéticas, existentes
_
ou que vierem a ser Criados;
II- dos_Comitês de Bacias Hidrográficas- CBH, como
órgãos colegiados de assessoramento _no que !ange a9s. usos
múltiplos dos recursos hídricos de cada bacia hidrográfica re~
presentativá, com os quais arti"cular-se-á _o_ CPEF;
III- do Tribunal Administrativo Setorial- TAS, como
qrgãocolegiado de jurisdiçãO administrativa, v9ltado a decidir
conflitos relativos aos serviços de energia elétrica.
ração_~
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Ar~. 68.
Permanecem em vigor as d~sposiçõe~ -do Código de Aguas (Decreto n' 24.643, de lO_ de julho de 1934)
e da legislação subseqüente_ c correlata que não cónflitem
com o disposto nesta Lei.
Art. 69. O Poder Executivo deverá. no prazo de até
18 (dezoito) meses, contado da data de: publicação desta Lei,
apresentar projeto de consolidação das leis, relativas aos serviços de energia elétrica.
_
___ _
Art. 70. O Poder Executivo regulamentará esta Lei~
no que couber, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado_

de sua publicação.
~
_
. _
_.._
Art. 71. Esta_Lei e.ntrará em_ vigor na data de sua publicação revogadas às disposiçõe_s em contrário.
Justificação

Este projeto originou-se no nosso acompanhamento e
preocupação com a grave crise que atravessa o setor e_D.etgétiCó
brasileiro, particularmente o elétrico, componente setorial da
saturação e exaustão de um modelo de ç:rescimento económico
adotado no Brasil. O modelo el}ergéticoautoritári6, CeOti·-afi-zador e essencialmente depem:lente do Estado se e3,:;:t.uriu,
por mais que devamos reconhecer e_ proclamar que, com ele,
aumentamos em _15 vezes a oferta d~. ene,rgia nos últimos
20 anos, ponto de apoio de um invejável e diversificado porque
industrial. O modelo ex_aurÍJ.I:-~ .. não apenas pelos equívocos
e distorções que provocou na economia brasileira, mas também pela impotência de responder aos desafios e e_~igências
dessa mesma economia. Nossa política energética e elétrica,
responsável pela absorção histórica de 40% dos investimentos
públicos, reproduziu modelos industriais e de crescimento dos
pafses ricos de clima frio e temperado. Não levamos em conta
nossa vocação energética de país tropical, as nossas possibilidades económicas, a realidade política e .social, hem nossas
limitações de nação_ ainda em desenvolvimento. O modelo
atual incentiva a lógica perverSa -do desperdício. Indu_:tiu-se,
artificíalmente, o consumo via tarifas comprimidas e subsídios
elásticos... A ordem era constr"uir ,_ expandir a oferta, sem se
atentar para a qualidade da demanda e as formas de consumo.
O ro:·odelo &e esgotoupela_absoluta impossibilidade de oferecer ·
a certeza económica a segurança política, a estabilidade social
e a garantia estratégica. Tal afirmação é hoje pOnto de unanimidade nacional, quando a própria política macroeconõmica
do Governo federal dá uma clara sinalização de que o Estado
pretende rever o seu papel, diminúiildo sua participação no
setor produtivo para direcionar niais recursos e dedicação
adicional nas áreas de sua finalidade social básic:ã, como a
saúde, a educação, a segurança pública.
Conscientes de que o Congresso Nacional é o fórum maiS
adequado para a discussão e o. dt;;:bate constl;'p.tivo p,a busca
de soluções para os grandes problemas nacionais- qile effipeÍ'ram nosso processo de desenvolvimento, convidamos a socie,.
dade, que nos outorgou um mandato, para participã.r ativamente na elaboração deste projeto. Desenvolvido no âmbi~o
dos trabalhos da Subcomissão de Minas e Energia, vfnculada
à ComiSsão de lnfraREstrutur~ do Senado .federal, é fruto-de um amplo exercício de democracia, no :quat a partiCipação,
a iritegração e a cooperação envolvendo significativo's técnicOs
e instituições que cotidianamente convivem com os serViÇos
públicos de energia elétrica, dentre elas os concessionários,
as associações de classe, de consumidores e de trabalhadores
do setor, mais uma vez se ratificou (tu e 6 proCesSo democrático
é lento, mas seguro.
O irtíco do projeto ocorreu quando, em 4 de junho de
.1991, solicitamos a tOdos os interessados, sugestões, avaliações
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e pOntOS de VÍSta SObre VáriaS pOlémicaS, existentes no setor
elétrico, como papel do Estado, participação do capital privado, conce§Sões, sistema de preços, tarifas, garantiaS. inodelo
de gestão, funcionamento, prOcéssÕ decisório, 'plaflajémento,
operação, obras, aspectos inst1tU:CiOnâis e párticipaçãó da sOciedade, dentre outros. De posse dessas.informações enviadas,
elaboramos uma minuta e, em atitude inovadora, promovemos uma Audiéncia Pública no Congresso Nacional para que
toda a comunidade pudesse conhecer, criticar, pa-rticipar, sugerir, defender e negociar, tendo como pano de fundo os
verdadeiros anseios da sociedade que devem estar acima dos
·
·ihleresses :grupais e parOquiais.
Desta audiência foi 'formada uma comissão composta por
representantes das concessionárias, das associações de cl~sse,
da indústria, dos consumidores, dos trabalhadores do setor
e dos construtores de obras, ·que procuraram melhorar a minuta original. Em seguida foi esColhido um grupo de redatores
que elaborou o texto ftnal, que esperamos motive- as necessárias discussões sobre o setor elétrico, no Congre.sso Nacional, e seja aprovado nesta Casa e sancionando pelo ExcelentíSsimo Senhor Presidente da República.
CAPÍTULO!
Dos Princípios Básicos

Trata dos princípios básicos que são ádotados no prOjeto,
para a organíza.ção e a prestação dos serviços de energia elétriw
ca,_ como a participação da sociedade, a otimização e os múltiplos usos dos recursos hidráulicos, a isonomia do tratamento
entre os atuais e os futuros concessionários, o estímulo aos
investimentos de qualquer origem, uma política tarifária qUe
faça da energia um negó_cio, incentive a utilização eficiente
-e os ganhos de produtividade nos vários segmentos dos serviR
ços de eletricidade, além de bus_car uma racionalização e uma
simplificação dos regulamentos e da burocracia atual. O projeto tem ainda como princípio básico a complementação de
re~_ursos que objetivem a redução das desigualdades regionais,
em cumprimento ao que recomenda a Constituição.
CAPÍTULO II
Da Organização do Setor Elétrico

--Neste capítulo são citados os órgãos e entidades que estaw
rão compondo a organização dos serviços de eletricidade. São
citados os órgãos do Poder Exeç_utjvo Federal ~xi~tentes nesta
data, __ ~lllito embora_a _S_ecf~!_aria Nacional de Energia o
Ministério das Minas e Energia possuam atnbuições mais amplas que as funções específicas dOs serviços de eletricidade.
-SEÇÁOI

e

Da Comissão Nacional de
Energia Elétrica

A Comissão Nacional de Energia foi concebida dentro
da filosofia de que a sociedade é mais ampla que o governo
em Si, razão pela qual, na sua composição, existem representantes dos concessionárioS, dos consumidores e dos_tr.abalha~
doreS do setor elétrico, assegurando-se a representação das
-várias regiões do País~ A Comissão Nacional de Energia Elétrica seri:l a pdmeifa dé outras, coino a ComisSão Nacional
do Petróleo e Comissão Nacional da Biomassa, por exemplo,
a serem criadas futuramente com o processo_ de democratização_ do setor energético. Essas ComiSSões serão hierarquicamente subordinadas ao Coil.Setho Nacional_ de Energia, órgão mais amplo, que será fruto de lei especffica, confOrme
citado nas "Demais Disposições" deste projeto .

-~

-~
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A Co:ró.iSsão Nacional de Energia EiétriCil pOderá ser presidida pelo Secretário Nacional de Eneq~iã~ -ãSSíiDOOmo a
própria Secretaria poderá fundonã.r cOmo 3.põi0 técnico-a~
minstrativo para a mesma, já qüe-a indi_c~~-ã~ca~erá_~.o Pr~t~
dente da República. Esta Comissão atuará no processo declsório ·como elemento de integração do setor elétrico com o_s
demais segmentos da sociedade, apreciando, propondo, opinando, acompanhando e participando na formulação d_as políticas naciOnãis, aletas ao papel da eletricidade na matnz energética e dos preços relativos.
·- .
_
As decisões desta Comi~ão sendo tomadas por 2/3 de
seus participantes permitem que seja exerci~a~a a cc:'mpetência
de aroumentação.e,persuasão, elementos vitaiS do JOgo democráti;o. Os representantes da União serão iDdidtdos pelo Presidente da República e os demais pelas respectivas associações
ou entidades de classe. Acreditamos, assim, qUe ·as decisões
do Governo tenham apoio da sociedade, cc-responsável na
execução e nos resultados a serem alcançados. O Ministro
de Minas e Energia-poderá ser o presidente do futuro COnselho
Nacional de Energia. A ConiissãO Nacional de Energia desenvolverá suas atividades articulada com grandes comitês: o Comitê de Planejamento e Económico-FirtanceTro- e os COmitês
·de Operação.
- ----

SEÇAO IV
Das Associações Regionais
de Consumid<PfeS

SEÇÃQII

Os consumidores de energia elétrica, repreSentando a
sociedade neste segmento, precisam partic~par das decisões
que lhes afetam diretamente. Esta é ul!la prop?st~ de ~bertura
de espaços na legislação para que SeJa constttutda, em c~a
área de concessão de serviço público de distribuição de energia
elétrica uma asso_ciaç_ão de consumidores. Não se pretende
ditar r~gras porque acreditamos que estas associações não
devem ser tuteladas pelo Poder Executivo. Deverão, sim,
organizarRse livremente e sua eficíência será em função -dos
interesses próprios dos consumidores, representados por todas
as suas classes. Os concessionários estão obrigados·a ouví-las
ciuando fizerem suas projeções de me~ca~o, ·na ap.r<:tv,.aç~o
de taxas de serviços e na estruturação tanfána. Esta VJgllan~Ia
da sociedade na qualidade, continuidade e preço do serviÇO
é especialmente importante quando as tarifas começam a_ ser
desequalizadas para refletir as pa.rticularida?es de cada C?nc:ssionário e das mais diversas regiões do Prus. As Assoctaçoes
de Consumidores são os can,ais ideais para que seus participantes possam recorrer em casos de conflitos e pe~dências,:
devendo as mesmas dirígifem-se â Comissão Nactonal de
Energia Elétrica.
· ·
·

Do Comitê de Planejamento
e Económico-Financeiro

Das ConcessõeS e Autorizações

O Comitê de Planejamento e Económico-Finimceiro deverá suceder o atual Grupo Coordenador de Planejamento
do Sistema (GCPS) numa versão adaptada aos novos horizontes do setor _elétrico. O projeto mantém a âtual competência técnica, mts democratiza as decisões. O comitê, que
deverá ser composto por representantes dos_ concessionários
de serviço público de energia elétrica, será coordenado_ de
forma alternada e poderá organizar-se em subcomitês regionais, sendo suas decisões sempre tomadas por no mínimo
2/3-de seus membros. Suas principais atribuições dizem respeito à elaboração dos Planos Decenal e Vincenal de Expansão
do serviço público de energia elétrica, que posteriormente
deverão ser aprovados pelo Congresso Nacional, _e ~o apoio
ao Poder ExeCutivo Federal nos aspectos técnicos, económicos, firianceiros, operacionais e- comerciaiS._ -- __ _
Está previsto que o apoio técniCo~administfã.tivo será feitO
pelo Poder Executivo Federal. A Eletrobrás poderá funcionar
como Secretaria Exect;!-tiya do_órgã,o, aproveitando a competência de seu quadro técnico~ já demonstrada em diversas
oportunidades.
SEÇÃO III
Dos Comitês de Operação

CAPÍTULO III.
Os serviços públicos de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica serão presatdos, quando não díretamente pela União, através de concessões e autorizações, ouR
torgados pelo prazo máximo de 30 anos, podendo ser prorrogados quando forem previstos nos atos.

SEÇÃO I
Da Concessão de Serviços PúbHcos

O concessionáriO de serviço público poderá ser estatal
ou privado, desde que a energia garantida prevista s~ja, d;
forma exclusiva ou predominante, endereçada ao servtço publico. Esse sistema permite que a iniciativa privada faça inveS- timentos no setor, destinando necessariamente a maior pa_rte
da energia a ser produzida ao uso- público e ficando com
no máximo 49% paia atendimento de suas necessidades. Esse
concessionário poderá ser uma. pessoa jurídica formada ~r
vários inveStidores cabendo assrm a cada um parte da energta
conforme proporção decidida por eles entre ~i.- N?s -~~rviço~_
de transmissão e de distribuição poderá ser fe1to um esquema
idêntico ao da produção, mantida a responsabilidade direta
e pessoal do concessioná~o.para casos de pr~juízo~ que venha
a causar. Não será penmtlda·a subconcessao, seJa ela total
ou parcial. Podeínos observar. ne_st~ ~~ção e 1?-a seguinte que_
o sistema é atrativo para os investimentos pnvados no setor
··
elétrico.

Um Comitê de Operàção será constituído em cada sistema
elétrico interligado e, a exemplo do Comitê de Planejamento
e Económico-Financeiro;---caâa comitê será composto pelos_
SEÇÃO II
concessionários de serviço público de energia elétrica e coordeDa Concessão de Usu de Bem Público
nado de forma alternada. As decisões sempre serão tomadas
e das Autorizações
por no mínimo 2/3 de seus integrantes, que elabora!~o plan_os
Um particular poderá identificar uma f01ite hidráuli~
de operação de curto e médio prazos, fi~rão a en~rg_ta garantida de cada usina além de sua proporciOnal energia secun- e endereçar a energia do seu aproveitamento para uso própno
dária e sobras tero'porárias, coordenarão operação dos siste- ou de associados no negócio, antes desta fonte entrar no Plan?
mas elétricos e promoverão acordo operaci?nal _q~e d_ever.á Decenal todo ele endereçado ao serviço público. Se a capaciser cumprido entre seus integrantes. O apOIO ~cm~o-adnu- _ dade fo; maior do quê 5JJOOkW será objeto de concessã?
nistrativci poderá ser da Eletrobrás, que functon~na C(_)~O- e para simplificar o processo est.ã prevista a figura ?a a~ton
zação relativa à potências supenores a l ..OOOkW_ e mfenores
Secretaria Executiva em Cada um deleS.
-
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a este teto. Abaixo de l.OOOkW não será necessáriã nem con-

cessão, nem autorização, devendo_cntretanto tal obra de produção ser comunicada ao Departamento Nacional de_ Águas

e Energia Elétrica -DNAEE. Qualquer obra de produção
de energia de_ fonte não hidráulica será objeto de autorização
e se for de fonte renovável para uso privado estnra di~pensada

de qualquer ato de concessão ou de

autori:ute~...-

-Também

independerá de concessão ou de autorizaçáo 1n:Úrergia produzida através de_ fonte não renovável de capacidade igual ou
inferior a l.OOOkW se ela for um Subproduto de qualquer
outra atividadc industrial.
O concessionário_de uso de bem público poderá endereçar

até 49%_ desta energia para o setor público. O concessionário
de uso de bem público deverá negociar, incialmente, com
o proprietário das terras cortadas pelo aproveitamento hidráulico sem o instrUmento da declaração de utilidade pública
para fins de desapropriação. Entretanto, este üú;trumCntõ po.:
derá vigorar, caso não seja pOss(vel a forma amigável e seja
de interesse público a execução -da obra. Se houver desvio
de finalidade, o-_concessionário perderá as terras indenizadas
cm favor do proprietário anterior c, a título de pctdas e danos,

pagará um valor de 50% do montante pago-corrigJJo monetariamente.
SEÇÃO III
Das Licitações, dos Contratos
de Concessão-e dos
Atos de Autorização
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as ohras__ que serão executâ.das cronologicamente, em função
do menor preço previsto, relativas à produção de _energia
elétrica e à configuração do conjunto de linhas de transmissão
que- cOmporão a malha principal dos sistemas interligados,
tecniCamente necess~ria~ para o atendimento do mercado projetado. Os planos de expansão deverão também identificar,
em cada usina que será licitada, a repartição da energia garantida que é endereçada ao suprimento dos concessionários_de
distribuição. Os concessionários deverão elaborar seus estudos
de mercado ouvindo as respectivas Associações Regionai"s de
Consumidores, .sempre procurando otimizar essas projeções
porque -doravante assumirãO o ónus dos erros cometidos, hoje
para os consUmidores em geral. Os valores d_e mercado projetadqs sçrvirão d~ _base_ para os contratos a serem assinados
entre o produtor e o distribuidor, e entre este e quem transportará a-ene~gia. O planejamento e a exe_cução de obras e instalaçO_es-de interesse_ apenas do concessionário de distribuição
e o-siStema de transmiss.ão necessário à ç-onexão com a malha
prüidf>al serão cte inteif-a responsabilidade do concessionário
distribuidor de energia elétrica.
As diretrizcs para balizar a metodologia do_ planejamento
da ~~_ansão e da operação serão estabelecidas pela ComissãO
Nacional de Energie Elétfica, objetivando garantir a efetiva
integração, otimização, uniformização de critérios e aplicação
da política energética naciori3.1. -o p1anejainento será, portanto, mais cooperatiVO, ·poiS não defínirá, a priori, quem terá
a concessão de novos empreendimentos.

Todas as concessõcsoe serviço público serão precedidas
SEÇÃO II
Da Operação
de licitaÇãO-,- ria ri1odalidade de concorrência, pãra a qual o
A operação dos sistemas elétricos regionais: Será feita
Poder EXecutivo jUstificará, em edital, a conveniência_ edefi-,.
nirá todos os parâmetros necessários para o objetivo preteride forma coordenada e integrada, com vis1 •s a Otimizar o
uso_ dos recursos de produção e de transmissão de energia
dido. Essas licitações serão feitas o.bedecendo-se a .seqüência
de obras previstas no Plano Decenal de Expansão. É difícil,
elétrica. Cada sistema elétrico interligado regional será consti~
mas possível. que o Comitê de Planejamento- e EcoriõrilicOtuído por um conjunto de usinas interçonectadas por um sistema de transmissão denominado· malha principal. Essa malha
Financeiro cometa enganós na definição da seqüência de obras
será-c<:>rnpõstá.pot linh&s pertencentes a concessíonáríos-distin~
a serem licitadas; fázlio pela qual permite-se que sejn apresentado um empreendime_nto alternativo, desde que satisfaça_ às
tos, independente do nível de tensão, que serão definidas
mesmas condições de atenQime_nto ao .merct!dq,_est_abe_l~c!d~~----~ pelo Comitê de PlanejamentO e ECõilóffilco-Fínanceiró e pelos
no edital. Defíriídos os_conc_essionário_s;- SCTãó ci!lebrados_c_ol!~
Corriitês de..Operação respectivos. Cada usina que for entrandoemoperaçãopassaráacomporestesistemageradS>riritegratratos de conce_ssão _entre a Uniã9, através do Poder Exeçutivà; e os respectivos vencedores_ da co:rlC9rr_êri"ciª _I,_úbTIC3. --do que suprirá, com exclusividade, os concessionários- distriEspera-Se- que, no processo _licitatóriO, Seja possfve! buscar
buidores e operará de forma otimiiãd:i, ficaildO seUS- c_orripoa mafs ampla participação de_ interessados e. conseqüente~
nentes obrigados a executarem a operação e a manutenção,
mente, obter as melhores co_ndiçõe:; na prestação dos serviços,
seguindo um despacho centralizado e de acordo com as detersob_ o ponto de vista do_s_u.suá.dos__e da_sociedade em_gcral._
minaçóes do Comitê de Operação a que estiverem relacio~
nados. A operação em termo real dos sistemas de geração
e transmissão será executada pelos concessionários titulares
CAPÍTULO IV
Do Funcionamento do Sistema Elétrico
das instalações, sob coordenação e supervisão dos Comitês
de Operação. A energia secundâi"ia· e-ás sobras temporárias
e do Planejamento
serão rateadas por usina, proporcionalmente às suas energias
SEÇÃO I
garantidas.
Do Planejamento
O planejamento da expansão será desenvolvido de forma
SEÇÃO III
participativa, conjunta __~_Qemocrática, para otimizar o uso
Da Co:RferCialização da Energia
dos recursos disponíveis~ A partir das projeções de_ mercado
~das T~~as de Serviços
dos concessionários, se plancjará em consonância com os inte_.Os..conces.sionáriÓs _de ServiÇo público dos segmentos de
produção, transmissão e distribuição de energia elétrica farão
resses da sociedade como um todo e dos consumido_res_: em
particular. O sistema de planejamentO e.stiiri.Ularáa produçãQ contratos_entre si para a compra, transporte e distribuição
de energia de fontes renováveis, siti.I~das próxiinaS-dOs locaiS - -da energia garantida. Os concessionários de usp de bem público, gs· autorizados e _qualquer produtor de energia poderão
de consumo, econom.izãndó assim reCursos qlie~seriariJ. rteces.:
gerar em um ponto e_ receber em sua _unidade consumidor~
sários para a produção_ e a transm_issão. No planejamento,
os Planos de Expansão dele d_eÇQrrentes dever~0 ~rt.{~!1tific;t_r
localizada em outro local distante, pagando o transporte na
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DNAEE e do concessionário, falhas essas que comprometem
o desempenho operacional, a atratividade para realização dos
empreendimentos e a transparência do processo para a sociefor a falta de investimentos em geração e transmissão, haja dade.
vista estar previsto qUe esse·s prOdutoreS:- jã líberafam, emAssim, todas as concessões que forem outorgadas à partir
tempo, os recursos para tal. Se a cau_sa _do racionamento_ for da vigência desta lei deverão ficar sujeitas ao regiffic tarifário
as- condições hidrológicas, a regra será defiúida pelo Corilitê do serviço pelo preço, <J.ue de- um lado vai conferir riSco aos
de Operaç-ão respectivo, -devendo ser aprovada pela ComisSão
empreendimentos e do outro vai dar estabilídade às tarifas
Nacional de Energia- Elétrica.
e previsibilidade quanto à sua evolução. Vai também exigir
Esses concessionáriOS- de uso, autorizados e demais pro- do concessionário maior preocupação cOm seus custos, uma
dutores podem também vender a parcela não predominante vez que, agora, corre o risco de ganhar ou perder sem limitade sua produção para os concessionários de serviço público, ções.
As novas conce_ssões passarão a ter os preços e as tarifas
permitindo-se, outrossim, fornecê-la diretamente a terceiros
que estejam sitllã.dos em local de caracterizada insuficiêriCiã. difeTeit.Ciãdos para cada concessionário. Na produção. o preÇo
de energia. Esse fornecimento será feitó de forma precária, passará a ser individualizado por usina. Na _transmissão, a
autorizado pelo concessionái'ió-da área e deverá cessar ,quando licitação pelo menor preço refletirá um componente de capital,
o titular criar condições para assumir o·serviço-: tipo aluguel das instalações, e outro relativo' à sua operação.
Permite-se também para e_sses concessionários de uso, Na distribuição, o critério para outorga de concessão passará
autorizados e demais produtores permutar energia com con- a ser pela proposta da menor margem de comercialização
cessionários de serviço público, fornecendo em local de carac- da energia, ou seja, a menor diferença absoluta entre os preços
terizada insuficiência para o COncessioháfio e recebendo onde de aquisição e o_ preço médio de venda aos consumidores
este tenha disponibilidade. Esta permuta, entretanto, só pode- firiàis.
rá ser feita se Os siste·mas énvolvidos não _foram interligados
O~ E!eços aceitos na proposta vencedora poderão ser
e se for técnica e economicarilfrite viável e aprovada pelo reajustados, revistos _e recompostos, conforme o Caso. O reaDepartamento Nacional de Águas e Energia Elétrica juste será apenas em decorrência da alteração do valor real
(DNAEE). A energia secundária suplementar à energia ga- da moeda. A revisão dos preços será feita apenas nos segmenrantida decorrente de condições hidrológicas favoráveis em tos de produção e/ou transmissão, caso ocorram alterações
relação ao que havia sido planejado, poderá ser livremente económicas em felação àquelas existentes à época em que
negociada entre os agentes de produção e de distribuição e foram definidos.
entre estes e os consumidores finais, -sendo observadas as
Na distribuçião, os pfeços rião serãO revi_st9s, e_Sim recomcondições de utilização da malha principal. Assim, assegura-se postos, face à dinamicidade nas alterações económicas- que
flexibilidade na negociaç~o e desenvolvimento dos _concessio- estão submetidos, quer pelo adensamento do mercado. quer
nários que devem realmente funcionar com critériOs empre- por modificações setoriais· da carga, ou hies~mo por Outros
sariais para fazer Um bom negócio e não sacrificar seus corisu- parâmetros não previstos no edital c no contrato. Este prorriidores, que estarão vigilantes através das suas associações-.- cesso de recomposição dos preços da distribuição poderá resulAssim, a Associaçáo Regional de Consumidores deverá tar em ganhos de produtividade que, neste caso, seriam repasser ouvida na aprovação de taxas administrativas relativas sados em 50% para os consumidores_, 25% para os fUncionários
-·
·
aos serviços prestados pelos concessionários e na estruturaç-ão e-25% para os acionistas.
de suas tarifas.
SEÇÃO II
A associação poderá diScordar dOs dados e dos cálculos
Fixação de Tarifas
utilizados pelo concessionário de distribuição e recorrer _ao
As tãrifa-s serão. fixaQas por segmento de produção, transPoder Executivo Federal, no caso ao DNAEE, órgão competente para a questão, pedindo revisão an apresentar funda- missão e distribuição. As de produção serão aquelas apuradas
mentos, cabendo a este a decisão final. Inicialmente_, teremos em licitação. As tarifas de utilização da malha principal, cordificuldades neste procedimento, que irão diminuindo à pro- respondentes ao segmento de transmissão levarão em conta
porção que for sendo exercitada a deroocracia_e a .cidadania. os preços apurados em licitação, acrescidos dos custos de comAos poucos, e em função da capacidade de organizaçáo da bustíveis ne-CessárioS à- produção térmica de interesse do ressociedade, as Associações de Consumidores adquirirão conhe- pectivo sistema feg.ional interligado, rateio este que será calcuci.rilento e competência para ã arguniéritaçáo, hoje ap"en-as lado pelos CPEF e CO para cada proprietário das linhas,
proporcionalmente à sua participação no preço total.
restrita a poucas pessoas- do setor. _
As tarifas ao-s -corisumidoreS finais serãO" estabelecidas
CAPÍTULO V
pclGs concessionários de distribuição, ouvindo as respectivas
Do Sistema Tarifário
Associações de Consumidores e sua estrutura dev_erá ser diferenciada por níveis de tensão, classe de co~sumido-reS, for~aS
SEÇÃO I
de consumo e seguirão orientação do DNAEE para limites
Do Serviço pelo Preço
máximo e mínimos que deverão ser observados,
O regime atual do serviço_ pelo custo, na medida que
assegura ao concessionáriO ·a gªrafl:ti*__legaide remuneração
-~ SEÇÃO III
do capital, não sinaliza no sentido da aplicação ecoÍlómica
Dos Limites Máximos das Tarifas
dos recursos, uma vez que qualquer investiri1Chtú feito será
- de Forn~chu_ento e da
igualmente remunerado_ pela mesma taxa. Por outro lado,
Complementação de Receita
não se estimula a melhoria do desempenhO porqUe esta, _se
Caso Os concessionáriOs que prestam serviços etn áreas
ocorrer, não premiará o acionista. Além do mais, este regime
tarifário requer controle complexo, invertendo os papéis do atendidas por -siStema -iSolado de produção ou com mercado
malha principal adicionado de valor correspondente ao circuito de distribuição, se for o caso_. Esse ttáosporte -de energia
não sofrerá restrições em caso de racionamento, Se a causa
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rarefeito não tenham condições de praticar as tarifas equivalentes ou inferíores às mãxiniaS estabelecidas, receberão, via
Tesouro Nacional, os recursos correspondentes ã essa insuficiência. os-valores máximos para tarifas e as complementações
de receitas necessáriaS sei'ão anualmente propostas pelo Poder
Executivo e aprovadas pelo Congresso Nacional.
SEÇÃOIV
Das Tarifas do Concessionário
de Uso e do Autorizado
O transporte de energia, a venda de excedentes e oJornecimento a terceiros sendo feito por ConcessionáriOS -de usO
de bem público ou por autorizado poderão ser negociados
livremente, não cabendo, entr' tanto, complementação de recursos via Tesouro Nacional, caso o valor da tar_ifa seja superior ao máXimo estabCIC:Cido.
CAPÍTULOVl
Dos Direitos e Deveres do Consumidor
Os direitos e deveres do consumidor citados neste capítulo
são aqueles consagrados universalmente. Este capítulo se destina a realçar a participação do mesmo no planejamento, fiscalização e controle, no recebimento de serviço adequado e
de informações que solicitar ao Poder Executivo -e ao co-ncessionário. A prestação desse serviço deverá ter como c-ontrapartida por parte do consumidor o pagamento pontual das
contas de fornecimento, o atendimento às determ_in~ções técnicas e- a sujeiÇãO às SânÇ"ões- e· penalidades legais em caso
de descumprimento delas.
--CAPÍTULO VII
Das Conseqüências da Extinção
da Concessão
Na extinção da concessão, a indenização será feita em
moeda corrente e a apuração do montante definida por uma
comissão especial. O .custo desta perícia técnico.:econômica
será suportado pelo concessionàriõ: APós a realização da licitação e definição do novo concessionário; este deverá _fãzér
reembolso ao Poder Executivo, também em moeda c;ori'6nte,
corrigida monetariamente, quando da transferência dos bens
e instalações.
_
Foi fixado_que, até o novo concessionário-assumir O~SerVi
ço, ele será prestado pelo concessionário anteiior, no· casO
de expiração do prazo e pelo Poder Executivo, em ciTátertemporário, caso haja algum conflito com o responsável pela
concessão extinta.
CAPÍTULO VIII
Oas Disposições Finais e Transitórias
~2ÇÃO I
Das Concessões e- Autorizações Anteriores

Atualmente, existem concessionários trabalhando com
concessão determinada, com concessões por tempo indeterminado e em caráter precário, algumas delas outorgadas após
a vigência da Constituição de 1988. por não haver instrumento
regulador que definisse a matéria. Por outro lado, milhares
de concessões estarão com prazo expirados nos próximos anos,
incorrendo em avaliações patrimoniais, licitações ~e indenizações envolvendo vultosas somas que a União não está administrativa e economicamente preparada para uma brusca mudança em curto espaço de tempo.
Portanto, as concessões com prazo vencido a partir da
vigência da ConstituiçãO de 1988 e que venham a vencer no
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perfodõ de 10 (dez) anos após a entrada em vigor desta lei
estariam prorrogadas por no máximo 15 (quinze) anos, tendo
3 (três) anos para passar a funcionar regidas pelo sistema
da tarifa pelo preço. _Para as concessões que estão funcionando
por prazo indeterminado está previsto o estabelecimento, na
entrada em vigor desta lei, de um prazo fíxo não superior
a 30 (trinta) anos. Essas concessões terão também 3 (três)
anos para passarem a prestar o serviço pelo preço.
As concessões anteriores à vigência desta lei ficam sUjeitas
ao regime tarifário do serviço pelo custo, podendo, entretanto,
optar pelo regime do serviço pelo preço, sendo, neste caso,
uma mudança irretratável.
Para os concessionários de produção de energia elétrica,
que estejam com obras atrasadas ou paralisadas, ficam com
prazo de 12 (doze) meses para apresentar plano de reativação
e conclusão, sob pena de desativação e caducidade, com a
conseqüente reversão dos bens e instalações para a União.
Para tal, o concessionário poderá_associar-se a terceiros investidores, constituindo u_ma nova pessoa jurídica, a qual poderá
ser transferida a respectiva concessão_.
SEÇÃO II
Dos Novos Colegiados
Nesta seção define-se os prazos para 'inStâlaÇõeS· da
CNEE, do CPEF e dos Comitês de Operação. Após 180 (cento
e oitenta) dias de instalação desses Comitês, bs mesmos deverão defiriir quàis das instalã.çõci:S eXistentes VãO corripO"r a 'malha
prineipãl de cada siste_I?a interligado regional.

sE.Ç:Aoiíl·
Das Demais Disposições
Nesta lei extingUimos a Reserva Global de Reversão
(RGR), a Reserva NaciOnal de Compensação de Remi.úú~
ração (R,ENCOR) e os Grupos Coordenadores da Operação
Interligada (GCOI), estes a_ partir da instalação dos Comités
de Operação (CO). O Conselho Nacional de Energia (CNE),
os Comitês de Bacias- Hidrográficas (CBN) e 9s Tribunais
Administrativos Setoiials (TAS) deverão ser criados póste"riormente, sendo motivo de_ uma legislação específiéa. -DeixamOs
de criá-los nesta lei, haj_a vista serem suas atribuições mais
_abqmgentes que o setor de ellergi·a·elétrica,-requerendo assim
uma maior abrangênciã J]:O trãbalho.
O Poder Executivo terá 18 (dezoito) meseS para apresentar uma consolidação de todas asJeis relativas aos serviços
d-e- e-nergia elétrica, ficando em vigor as disposições do Código
de 4_g_~a_s e h:gislação subseqüen~e e correlata que não conflitein Com esta lei.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. - Teotônio Vilela
Filho.
(À Comissão de_ Constituição, Justiça e Cidadaniadecisão terminativ-a.)
........0:.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• US, DE 1992
Concede anistia no pagamento da correção monetária aos contratos de financiamento rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os contratos de financiamento rural, qualquer
que tenha sido a data em que foram_ celebrados, ficam anistiadoS, a partir de 1~ de fevereiro de 1991, do pagamento da
correção monetária.

~--------------------~-

,-
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Art. 2'' Conceder-se-á a anistia, independentemente do
índice que houver sido escolhido pelos contratantes, para a
apuração da correção monetária.
Art. 39 Os finahciamentos rutaiS SOmente- põâefitõ ser
corrigidos, monetariamente, através de índices a serem estabelecidos em lei, que reflitam, nO niáxirilO, a -mesma variação
dos preços dos produtos, por eles financiados, vedada a utilização de qualquer outro indicador financciro.Art. 4o Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposiÇões- e-m c-o-ntrário.
Justificação

O Projeto n~ 3..125, enviado pelo Governo, para disciplinar as operações de_ crédito rural, previa, Tio seU bojo,
a cobrança da correção-monetária.
O Decreto-Lei no:> 167/67, resultante do PI:Ojeto oriundo
do Executivo, ao refutar cobrança de correção monetária,
tem ensejado iriúmeras questõeS judiciais.
Conquanto o·Superior Tribunal de Justiça, remansosamente, tenha decidido que não é ilegal tal cobrança, a posição

não tem sido unânime entre os Tribunais de Justiça dos Estados.
Evidentemente, a ninguém interessa a manUtenÇão dessa
situação, ainda indefinida, C que aflige produtores rurais e
instituições financeiras. além de sobrecarrega-r o Poder Judiciário.
A Lei n~ 8.177/91, ao declarar extinto o BTN e criar
a TR (Taxa Referencial), determinou que este -índice deveria
ser utilizado para corrigir o Imposto de Renda, os saldos
e as pr~stações do Sistema Financeiro da Habitação e os financiamentos rurais.
A utilização da TR como indexador do Imposto de Renda
foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribuna) Federal.
Recentemente, o mesmo Supremo -Tribunal Federal julgou inconstitucional o reajuste dos sal~os e_ das prestações
do Sistema- Financeiro da Habitação, beneficiando a tQdos
os mutuários.
A decisão do Supremo de que a TR, por se refetir tão-Somente à taxa __de juros, pode ser utilizada como indexador,
sem dúvida, leva -à inevitável conclusão de que também é
inconstitucional a utilização desse índice como fator de reajustamento das prestações e dos sa1dos dos- contratos de financiamento ruraL
Urge, pois, que o Congresso Nacional, utilizando-se da
prerrogativa inserta no inciso VIII do art. 48 da ConstituiçãO
Federal, em consonânciã-coi:n O qUe -teiii-deddido o Supremo
Tribunal Federal, conceda aos produtores rurais a anistia no
pagamento da correção monetária, desde a extinção do BTN.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. -Nelson Carneiro.
(..À Comissão de Assuntos EConómicOs--=- ·decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será Iído pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 578, DE I992
Nos termos do art. 255, II, ct 12, db Regimento Interno,
requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado n9 72~ de
1992, que estabelece liniite- de idade para navios petroleiros
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operando em águas territoriais brasileiras, além dã -COmissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvída,
também, a de Serviços de Infra-Estrutura- CI, para opinar
conforme art. 104, I, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 5 de agostO de 1992. -Senador Divaldo
Suruagy.
-·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O reqüerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportuilamenfe.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !9
Secretário.
-É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 579, DE I992
Nos termos do art. 43·, incisO II, do RegimentO Interno,
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa,
no próximo dia 27 de julho, para que possa assumir Cadeira
na Academia Pernambucana de Letras, em solenidade a realizar-se na cidade do Recife, conforme__ Ç9_1.1:Vite anexo. __ _
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. - Marco Maciel.
O Presidente da Academia Pernambucana de-Létras. Lüiz
Magalhães Melo. convida V. s~ e digÕ.ísSüna fâmília para a
sessão solene de posse do Acadêmico Marco António de Oliveira Maciel na Cadeira n"' 22, de que era titular o saudoso
Monsenhor Severino Nogueira. Fará o discurso de recepção
o AcadêmicO Marcos Vinícius Vilaça.
Dia: 27 de julho de 1992 (segunda-feira)
Hora: 20:00
Local: Avenida Rui Barbosa, 156- Graças
- Traje: Passeio
O SR. PRESIDENTE \Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do art. 43 do Regimento Interno. (Pausa.)
A Presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, o Ofício n' S/20, de 1992 (n'
176/92, na origem); sOlicitando, nos tepnos da Resolução n-:36. de 1992, do Senado Federal, ·autorização· para contrata-r
operação de crédito, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se-à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 580, DE 1992
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversãO 'da Ordem do Dia,-a fim de que as matérias
constantes dos itens n9'l1. 4 e 7, sejam submetidas ao Plenário,
em 59, 69 e 79lugar, respectivamente.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1992.---.: SenãdoiM&gD.O
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento. será procedida a inversão solicitada.
Item 2,
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PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVOoN'57, DE199:C
(Em regime de urgência, nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
--Votação, em turno único. do Projeto de Decreto_
Legislativo n" 57, de 1992 (n" 91/91, na Câmara dos
Deputados), que renova a permissão outorgada à RBC
-Rede Bahiana de Comunic_ação_L_tda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modU::lada, na CLdade de feira de San_tana, Estado da Bahia,
tendo
-Parecer favorável, proferido em Plenário;
Relator: Senador João França.
A discussão da matéria foi encerrada ·na sessão ordinária
de 3 do _corr_cn.te~Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para rcdação final,

com os votos habitualmente contrários dos Srs. _Senadores
que assim_se posícionam coerentemente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1'·' Secretário.
·
É lida a seguinte:
PARECER N• 248, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
57, de 1992 (nn 91, de 1991, na Câmara dos Deputados),

n~

A COmissãO Diretora apresenta a redação fi_na_l do Projeto
de Decreto Legislativo n" 57, de 1992 (~· 91, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que-renova a per~
m"issão outorgada à RBC --=- Rede Bahiana de Com.unic;:tção
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de_ Feira_ de_ Santaoa,. Estado
da Bahia.
Sala de Reuniões da Com-íssãO, 5 de agOsto di i29T-Mauro Benevides, Presidente- Lucídio Portellã, RelatOr
- Alexandre Costa - Ra<:hid Saldanha Derzi.
·
ANEXO AO PARECER N• 248, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto_ Legislativo
n~ 57, de 1992 (n• 91, de 1991, na Câmara dos Depu·
tados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos_ do art. 48,
item 27, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLA_TIVO N'
, DE 1992
Aprova o ato que renova a permissão outorgada
à RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de feira_de Saptan~, Estado _da
Bahia.
Art. 1!' É aprovado o ato a que se refere a Portaria
n"' 159, de 15 de setembro de 1989, que renova por dez anos
a permissão outo_rgada à RBC -=- Rede Bahiana de Comunicação Ltd_a., para explorar serviço de radiodi[usãQ_ SOnora
em freqüência modulada_na Cidade de Feir.a.de Sa_I).t3J!'!, Esta·
do da Bahia.
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Art. z·~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev]des) -Em discussão. (Pausa.) _
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide•~~ Item 3:
Votação, em turno único, _do Projeto de Lei da
-Câmara n' I, de 1992 (n' 90219!, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeifõ
de 1972 -Código de Processo Civil, referentes à prova
pericial, tendo
-Parecer favorável. sob n~ 132, de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A disçussão da ma!éria foi enc;errada na se~sãO eXtraor·
dinária de 30 de julho últ~mo.
Em votação.
Os' Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados,
ApfõVado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte ó projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I, DE 1992
(N9 902/91~ na Casa de origem)
Altera disp()sitivos da Lei n~ 5.869, de 11 de janeiro
de 1972- Código de Processo Civil, referentes à prova
pericial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Ia Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n9
5.869, de 11 de janeiro de 1972- Código de Processo Civil,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 138. . ........ ············································--·-

..... ;-... ...•....... .................
~

-

······························~·-··········

III -ao perito;

........................ , ........... ,_,__.... , ,............ -------······· ...... ._
~

Art. 146. . ................. ·····-······························
Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de
5 (cinco) dias, contados da intimação ou dO impedimento
superveniente, sob_ pena de se reputar renunciado o direito
a alegá-la (art. 423).

... ó

._._~ ... A;~. "42'i~
j~i~ ·~~~·~~-;á. ~~ ~·;i·t~ ~-f~~~d6 d~ i;;;~di~~~
.o pra.zo para a entrega do laudo.

........ §:. z~· .. ·a-;;;;d~. ~ :~~t·~~~~~·. d"~. t;t~. ~-~ ~;~~it·i·;:. ~-·p~rl~ia

poderá consistir apenas na inquirição pêlo juiz do perito e
dos assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a respeito das coisas que houvere.m informalmente examinado ou avaliado.
Art. 422. O perito-cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometidO,.. independentemente de termo de
compromisso. Os assistentes técnícos são-de confiança da parte. não sujeitos a impedimento ou suspeição.
.
Art. 423. O perito pode e~cusar-se (art. 146), ou ser
recusado por impedimento ou suspeição (art. 138, lll); ao
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aceitar -a esclúia ou jUlgar proCedente a impugnação, o juiz
nomeará novo perito.
-Art. 424. O perito pode ser substituído quando:
I -~ ······ .................................... ---··--~~--'~~-·II- sem motivo legítimo, deixar de cumprir ó encargo
no prazo que lhe foi assinado. __
Parágrafo único_ No caso previsto' no inciso "II, o juiZ
comunicará a ocorrência à corporação profissiorial respectiva,

-

-- -
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OS Srs. senadores que o aprovam (Jueii"ãm permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comiss_ão Diretora a fim- de ser redigido
o venddo para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
Vofação, em turno único, do Requerimento n9 367,
de 1992, do Senador Élcio Álvares, solicitando, nos
podendo, ainda, impor multa ao perito, fíiada tendo em vista
feimos iegrrn.-ent<:iis, a tramitação conjunta dos Projetas
o valor da causa c o possível prejuízo decorrente do- atraso
de Lei do Senado n~ 243, de 1991, e 69, de 1992,
no processo.
com os de n~ 255 e 291, de 1991, que já tramitam
'' ···········"·······························,···-~-~~-.,..--·,.....,__,,,...."....
em conjunto, por tratarem de matérias que versamArt. 427. __ O juiz poderá disjJeilsãr prov.t·p--eriêiãi qUansobre o mesmo s;tss.unto.
do as partes, na inicial c na contestação, apresentarem sobre
as-questões de fato pareceres técnicos ou docum,mtoselucidaEm votação o requerimento.
tivos que considerar suficientes..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecé{
• • • •-•• • " ' ' .. ,
..
•• •
"""", ,-,·,',."•' ,.,_, ,,
sentados. (Pausa.)
·· · ·
~
·
·
Art. 433. __ Q perito apresentafá O laudO- em cartório,
Aprovado.
no prazo fixado pelo juiz, p-elo menos 20 (vinte) dias antes
Te-rão tramíti:1ção Coiijunta os projetOS~reieienCiadcis.
da audiência de.instrução e julgamento.
-- .O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1:
Parágrafo único. Os assistentes técnicosUfêrecerilo seus
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
pareceres n_o prazo comum de 10 (dez) dias após a apresenW 58, DE 1992- COMPLEMENTAR
tação do laudo, independentemente de intimação.··
Ar L 2" Esta lei entra em vigor 15 ( q uinie) diaS á.pós
(Em regime de urgê~cia, n9s terniOs do ·art. _353,
a data de sua publicação.
- parágrafo único, do R~gimento Interno~)
Art. 3\' Ficam revogados oS_ a!tS. "430 e_ 431, e _o_paráCóniíntiação
-da
votação,_
em
turno
suplementar,
grafo único do art. 432. da Lei n' 5.&69, de 11 de janeiro
do Substitutivo ao Proje-to de Lei d.ii Câinara n"'- 58,
de 1972- Códigó de Processo Civif, bem como as disposições
de !992-Complementar (n' 73/91-Complementàr, na
--em contrário.
.C~a de orig~m), .de ini.ciatiya elo Presidente da _RepúO SR. PRESll>ENTE (Mauro Benêvidcs) -Item 5,-blica, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral
da União e, dá outras pr:C)v_i_d~nci~s, tendo
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 121, bE 1991 .
Pafecer, Proferido em Plenário, Relator: Senador
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
Cid Sabóia de Carvalho, favorável e às Emendas n,...-;
172, I, do Regimentolnterno).' ~
~
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14 e 16; contrário ãs -de
n\"'S 8, 13 e_15~ e pela prejudicialidade das_de n~ 10
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do_
e 11.
Senado n~ 121, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que determina a contagem como terilpo _de
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente~ peço a p·aJavra,
serviço no exterior, para todos os fins, o tempo de pela ordem.
licença de diplomata cônjuge_de diplomata em exercício
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Concedo
no exterior, tendo
_
Parecer de Plenário, Relator :c Senador Áureo Me- a palavra ao ·nobre Senador.
li o, favorável ao Projeto~ nos termos de_ Substitutivo
O SR. MARCO MACÚ:L (PFL~ PE. Peía cirdem. Sem
que oferece,
revisão do orador.) -Sr: Presidente, por se tratar, como
A discussão da matéria .foi encerrada ná sessão .do .dia bem sabe V. Ex•, -de matéria que exige quorum qualificado
- isto é, maiori"a absoluta, solicitaria, alétii- das proviâêD.ciaS
3 do corrente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' de praxe, que V. Ex~ deferisse wn período de tempo, talvez
não mais que cinCo rriitiütds para que Os Srs: Senadores, sobreSecretário.
·
tudo aqueles que se encontram em seus gabinetes ou nas
É lido e aprovado o seguinte __
-comissões, possam-vir ao plenário e,- assirii, exercer o sêu
direito de voto.
REQUERIMENTO N• 581, DÊ 19!ff ~·
Gostaria, então, de.solicitar a V. Ex~ que, como habitualNos termos dos arts. 300, inciso Xffi, e 311, aiírlea d_, mente o faz, fizesse um apelo atrávés da Presidência e defedo Regimento Interno, requeiro preferência para votação do risse, como disse, um período de tempo, não longo - friso
mais uma vez- para que possamos tef, pelo menos, 45 ou
Substitutivo de Plenário ao~ Projeto de tei dei Senado n' 121
de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que determin~ 46 Srs. Senadores em plenário. Pelo que y. Er_ anunciou,
a contageii'l: como cem:po de servíço -no exterlO!, para--todOs há na- Casa 64 Srs. _Senadores, _o que significa um número
os fins, o tempo de licença de diplomata cônjuge de diplOmata relativam~nte alt9, muito acima do exigido para a votação
em exercício no exterior.
- - - -- --da referida matéria. Daí pof qtie,_Sr. Presidente, fáço esse
Sala das~Sessões, 5 de agosto de 1992. -Alexandre Costa, apelo, certo de que V. Er., que tem sido tão atento a essas
. questões, certamente a deferirá.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·~ Aprovado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presio requerimento, passa-se à imediata apreciação do suPstitu-•· _,,
t!vo, em turno único.
; dência retúffiSmite o apeiO ãiorã veiculado-pelo nobre Sena··~

c•r~~..-rrn••H••.C.

••••~•~•~-··-•;,~o·.o.
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dor Marco Maciel e pede a todos os Srs. Senadores que se

encontram em seus gabinetes ou em quaisquer outras depen~
dências da Casa, que Venham imediatamente ao plenário,'
já que esta matéri:i, noS iriStãn.tes· aerradeiros de sua apreciação- pelo Senado, exige quorum qualificado, e, neste instante,
segundo informa a Secretai"ia-Geral da Mes~. estão presentes
apenas 36 Srs. senadores em plenário.
É um apelo da Presidência para que os Srs. Senadores
que se encontram em seus gabinetes venham imediatmaente
ao plenário a fiin âe garantir quorum à apreciação dessa proposição.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex•

Concedo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem disse
à Mesa que, fazendo cumprir o Regimento, nada teria a opor
se a votação fosse feita em_conjtmt9 ou iriçliyiçiu~lm~nt~;_ m~s
eu desejaria o cumprimentá do Regiri:ienio e não que fosse
feito um acordo de Lideranças para descumprir o Regiritento.
Se o Regimento permite votação em globo, tudo bem, nada
tenho a opor, mas não posso concordar. Apresentei um projeto de resolução visando acabar com esses acordos de _liderança e a modificar ORegimento. Esse projeto já foi aprovado.
Acredito, então, -que nos possamos curvar às determinações
regimentais QUe petinítain a votação em globo_ das emendas
aprovadas ou rejeitadas pelo Sr. Relator.
Eu deveria fazer essa comunicação em homeJJ.;lgem ao
Senador Alexandre Costa, que· estava na Presidência ontem.
Na opiniãO de S". _Ex~, a votaçã-o tériã: que ser feita individualmente, emenda por emenda. -Por essa ra"zão; estou dando
essa- explicação de público.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência írifOi"iiül ao nobre Senador Jutahy Mag<:~:lhães que o
art._3_00, III, do Regimento Interno, prescreve:·
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Indago ao nobre Relator, Senador Cid Sabóiade Carvalho, se des~ja usar da palavra para os esclarecimentos finais
e conclusivos em tomo da matéria que está sendo apreciada
agora.
Tem V. Ex• a palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, duas emendas
foram retiradas, porque o autor, devidamente advertido, compreendeu que elas não deveriam ser mantidas; as Emendas
de no;6 12 e 14, de autoria do Senador Áureo Mello.
Portanto, não há o que discutir, porque as emendas não
existem mais.
As Emendas de n~~ 1, 2 e 3 foram acolhidas; a última,
inclusive, foi objeto de um destaque do Senador Elcio Álvares,
que, depois de manter entendimentos com o Relator, comunicou-me que iria retirar o destaque, como deverá fazê-lo para
votação em separado da Emenda de n 9 3, porque, como Relator, chegou à compreensão idêntica à daqueles que examinaram o SUbstitutiVo.
·
As Emendas de n~' 4 e 5 têm também parecer favorável.
A Emenda de n'~ 6 é conseqüência de emendas anteriores
e também com parecer favorável", bem como a de n9 7.
POrtanto, a Emenda n9 7 tem parecer favorável.
A Emenda n" 8, que visava dar nova redaç~o ao art.
33, foi recusada.
A Emenda n'~ 9 tem parecer favorável.
As Emendas n'~ 10 e 11 foram prejudicadas, porque já·
atendidas nos destaques.
As.Em.endfl.s: :r;t 9s _-12 e 14 foram retiradas.
As Emendas n~ 13 e 15 foram recusadas.
-A--Emenda n'~ 16.foi atendida.
-Esse, Sr. Presidente, o panorama das emendas.
5

5

Quero dizer a V. EJé' que todas essas emendas foram
devidamente analisadas, inclusive dentro de uma concepção
geral do Senado Federal, passando pelos Partidos, pela Assessoria ~O "Senado, que se deteve num exame mUito -deüilhado
do substitutivo.
Assim fica o substitutivo, com esses devidos reparos,
aperfeiçoando-se sobremaneira, urna vez que todas essas
emendas contribuíram para uma perfeição mais aproximada
do texto que foi votado ontem, cujas emendas serão _agora
examinadas em caráter definitivo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

"A votação das emenas que tenham pareceres concordantes de todas as cpmjsSóe~ será feita em grupos;
segundo o sentido dos pareceres, ressalvados os destaques; as demais _e as destaq.das ser_4o .votadas u_ma
a uma, classificidas segundo a ordem estabelecida no
art. 246, II;"
A Presidência entende que 0 nobre Senador Alexandre
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,-Com as palavfas do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que,_ final
Costa, que preside exemplarmente _a Mesa, deve ter entendido
que, se dúvidas existiam _em _relaÇãO a determinadas propo·
e conclusivamente, se manifestou em torno dessas emendas,
sições, adotou a_ medida recom~nc:)ável, que era votar isolada-: vamos iniciar a votação, porque presentes no plenário, segunmente para dissipar qualquer equívoco que pudesse ser sus_ci- do informação da Secretária-Geral da Mesa) 44 Srs. _Parlatacto pelo Plenário.
- _ mentares.
_
_
O Sr. Elcio Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra,
A votação do substitutivo em turno suplementar fo~ encerrada na sessão extraordinária de ontem, ressalvado o destaque
pela ordem.
requerido através da aprovação do Requerimento n~ 575, para
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra v. Ex~
a votação em separado da Emenda n'~ 3.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, eu gostaria que
V. Er desse ·a palavra ao nobre Relator' se nã_Q __se opusesse

a isso-; para qUe S. Ex~_expendese seu ponto de vista e nós
nos habilitássemos para iniciar a votação. -- o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides:)- A _Presidência, segundo inforD:taçã_q çla ~ecretaria-Oeral da Mesa, já
constata a presença ~e 3~ .Srs. S~nadores em plenário.

o SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, conforme entet:Jdimento
mantido com o nobre Rela_tor, Senador Ci_d Sabóia de Carvalho, vamos desistir do pedido de destàque para a E-menda
n9 3, re(erente ao _art. 17, tendo em vista que o texto do
substitutivo atende plenamente àquilo ·que -foi-âebatido com
as Lideranças.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :._ A Presidência pede ao nobre Líder Elcio Álvares que assine o requerimento para a formalização burocrática regíment~l. (Pausa.)
O requerimento para votação em separado da Emenda
n' 3 é deferido.

e

É o seguinte o requerimento deferido:
REQUERIMENTO N• 582, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
a retirada do Requerimento n~, de minha autoria, pa~a votação
em separado da Emenda n• 3, ao PCC 58192 -Complementar.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro·
cessar a votação.
- .
_
_
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos dO
disposto no art. 288 do Regimento Interno, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável da maiorii:t" absoluta
da composição da Casa, devendo ser feita p_~f?_E_rocesso eletrônico.
- ~-Sobre a mesa, requeririlento que Será lido pelo -Sr. !<?
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 583, DE 1992
Requeiro, nos tennos do art. 256 do Regimento InÚ:rf':o,
a retirada da Emenda n~ 12, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Lei da Câmara n' 58/92 - Coni:pJelnentar. ·•
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992 - Senador Aureo
Mello.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica retirada a emenda.
Sobre a mesa, requerimentç que será lido _eelo Sr. 1<?
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 584, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regiiiienio InternO,
a retirada da Emenda n9 14, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Lei da Câmara n_9 58/92.
· - - -·
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992. -Senador Áureo
Mello.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}- Aprovado
o requerimento, fica autOrizada a retirada.
Passa-se à votação, ·em globo, das Emendas de n_'?'l 1,
,
2, 3, 4, 5, 6, 1,-9 e 16, de p~recer favorável._
Se houver alguma dúviqa em relaç~o a essas matérias,
a Presidência, de plano, procederá ao destaque e submetHá
à votação isoladamente nos termos d'ª solicitação do eminente
Senador Jutahy Magalhães e de decisão ontem_ do Senador
Alexandre Costa.
Os Srs. Senadores já podem tomar lugar nas suas respectivas bancadas e proceder à votação:
O Sr. Marco M11ciel - Sr. Presidente, eu gostaria qUe
V. Ex'- esperasse pelO menos mais cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevÍdes) - A P,esidência pede aos Srs. Senadores que retir~~ as mão~ da tecla,
para que se corrija um erro acusado no painel privativo da
Presidência.
·
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O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peÇo a -palavra, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
_a_ palavra,_ pela_9rdef!l..__ê!.o _nobre Senado~ Ronan_Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem) Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• esclarecesse a este Parlamentar e aos colegas em plenário se estamos votando, neste
instante, as eme.ndas ~e. parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente, nobre Senador.
O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores ainda não podem votar. Há um erro no painel, decorrente de uma antecipação de voto; os Srs_. Senadores, pressu-rosõs para cu-mprir o direitO de voto, acionaram a tecla antes
da hora. (Pausa.)
Como vota o Líder do PFL?
ó'sli: ELCio ÁLVARES (PFL -·Es)...:. "Sim", Sr.
Presidente.
__
. O SR. PRESIDEl\iTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) -,-''Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?O SR. JOSj!: EDUARDO.(PTB- PR) -·''Sim'', Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PDS?
O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS -'--'SC) ~ "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB .:....
SP)_-:- "Sim", Sr. President~ ..
O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores podem v?t"an (~ausa.)
(Procede-se â votação.)
VOTAM "SIM'' OS SRS. SENADORES:
Alfredo CampoS, Almir Gabriel, Antc!)nio Mariz, Ál_un:;o
Mello, Bení V eras, .Carlos Patrocínio-, César Dias, Chagas
Rodrigues, Cid Carv:alhO, Dário Pereira, Dirceu Carrtei~o,
Eduardo Suplicy, ElcÍp Álvares, Esperidi_~o ~min, _fernando_
Henrique Cardoso· G~rson Caniata, Hugo Napoleão, Hu~
berto Lucena, Hy~ekel Freitas, João França, Josaphat Mannho, José Eduardo, José Richa, Júlio Campos, Jutahy Magalhães, Lucídio Portella, Magno Bacelar, Mansueto de Lavor,
Márcio Lacerda, Marco Maciel, Mário Covas, Marluce Pinto,
Meira Filho, Nabor Júnior, Nelson Carneiro, Pedro Simon,
R.onaldo A~gão, Rqna~ :rito, Ruy Bacelar, Saldanha Derzi,_
Teotónio Vilela Filho, Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Y~mos pro·
clãmar o resultado. ·
Votaram SIM 42 Srs. Senadores.
Total devotos: 42.
Aprovadas.
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o· Sr. José Fogaça- Sr. PrCsidente, peço _a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMJ)B .-c- RS. Pel.a ordem.)
-Sr. Presidente, desejO consignar o meu vbtõ--a- favor, já
que o mesmo não foi re-gistrado no painel.
·
O SR- PRESIIJEN'I'E (Mauro Benevides) .,.,- Se.rá registrado, portanto, o voto do nobre Senador Jpsé ~og~ça, que,
por um lapso do painel, não consignou o voto de S. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Mauro _Be~evide_s) 7 votação,
em globo, das Emendas n~ 8, 13 e 15, de parecer contrário.
O Senador Cid Sabóia de carvalho recomenda o voto
"não". Como vota o Líder do PFL?
O SR. ELCfO ÁLVARES (PFL - ES) --, _"Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PMD B?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB_) ..,-"Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o'_Lfder do PDS?
O SR, ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC)- "Não", Sr.
Presidente.
-- -- --

-

-~

-

-

-

Hydekel Freitas
João Franca
Josal'hat Marinho
los~ Eduardo
José FogaÇa
José Richa
JuliO campos
Jutahy Magalhães
Lucídio Portella
Magno Bacelar
MansuetO de Lavor
· Mareio Lacerda
Marco Maciel
!'viario Covas
Marluce Pinto
Meira Filho
Nabor Junior
___ Nelson Carneiro,-Pedro Sinioi't
_--_ Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
NÃO 41 Srs. SenadOres.

·Total de votos: 41.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
. __ Rejeitadas.
o Líder do PSDB?
Fíci:tm prejUdicadas as· Emeridãs n~ 10 11, coflfofme
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- parecer do Relator, em virtude de deliberação anterior._
SP) -~'Não"_, Sr. Presidente.
A matéria vaí ã Com~ssão Diretora para a redação final.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota -----~-O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneÍ·ldes)-:- Ficam prejuo Líder do ~TB?
- - - ----dicadas as Emendas n'?"lQ e 11, conforine O parecer do Relator,
(PTB
PR)
·"N'
,
S
em: virtude da liberação anterior.
· _
EDUARDO
--::_ ao ' r.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
.O SR• JOSÉ -

e

PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PT?
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIJ?ENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores já podem vç-tar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alfred~ Campos
Almir Gabriel
AntOnio Mariz;

Berj'i Veras
Cai"los Patrocínio

Cbagas Rodrigues
Cid Carvalho
.Dario Pereira
'. Dirceu Cainéiro
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Esperidião Amin
Fernando Henrique Cardoso
Gerson Camata
Hugo Napoleão
Humberto Lucena

Sobre a mesaT redaçâO final que será lida pelo Sr. 1~

Secretário.
É lida a seguinte:

PARECER N• 249, DE 1992
(pa Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n" 58, de 1992-Complementar (n•

73, de 199J, na Casa de origem).
A ComissãC>Diretora apresenta a Iedação fi mil do Substitutivo do SenaQo ao Projeto de Lei da Câmara n~-58, de
1992:Coml'lem~ntar (n' 73, de 1991, na Casa de origem),
que mstltut a Let Orgâmca da Advocacia-Geral da União,
__e dá outras providências.
Sala de I{euniões da Comissão, 5 de agosto de 1992.
-:-- Mauro Benevides, Presidente - Saldanha Derzi, Relator
-Alexandre Costa - Lucídio Portella .

-ANEXO AO PARECER N' 249, DE 1992 Redação final dO SubstitUtiVo do Senado_ao ProJ~to
de L~i .:la Câmara n~ 5$_, __de 1992-C(n~pleinentar (n'
73, d~ 1991, na Casa de origem).
lostitui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
Uniã~, e dá outras providências.
O Con~resso Nacional decreta:

-
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TÍTULO I
Das Funções Institucionais
e da Composição

:

...
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-da Repúbli~a, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco arios,
de notável saber jurídico e ·re_putação iliba~a. , , _ .---- -~
§ 1' O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata suPervisão do Presidente
da República.

CAPÍTULO I
Das Fum;ões lnstituciona~s ~
. _~- .--Art. J~ A Advocacia-Geral da Umão_e__ a mstttmçao
que, diretamente ou através ~e órgão víncu!ado, representa
§ 2' O Advogado-Geral da União terá_substituto evena União, jiJdicial e extrijudicialmente, _cabendo-lhe, nos te_rtual nomeado pelo Pres-idente da República, atendidas as conmos desta, Lei Complementar, as ativ1dades de consultona
dições deste artigo.
e assessoramento jurídico do Poder Executivo-.
=~- §__3~ O Advogado-Geral da União é auxiliado por dois
CAPÍTULO If
Secretários-Gerais: o de ContenciOso e o de Consultaria.
Da Composição
Art. 6~ São atribuições do Advogado-Geral da União:
Art. 'J.~ A Advocacia-Geral da União compreende:
I -dirigir a Advocacia-Geral Qa Un'io, superintender
I - órgãos de direção superior:
·.e CoOrdenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
a) o Advogado-Geral da União;
··
II -despachar com o Presidente da República;
b) a Procuradoria:Geral da União e a da Fazenda NadoIII- representar a União junto ao Supre II! o Tribunal
nal;
Federal;
c) a Consultaria-Geral do Poder Executivo;
IV- defender, nas ações diretas de inconstitucionalidad) o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União;
de, dentro dos limites impostos pelo ordenamento constitue
cional. o ato ou o texto impugnado;
e) a Corregedoria-Geral da Advocaciã da União;
_y -apresentar as informações a serem prestadas pelo
I I - órgãos de execução:
- -- ·
··
Presidente da República, relativas a medidas judiciais impuga) a Procuradoria Especial da Marinha. as Procuradorias
nadoras de ato ou omissão presidencial;
Regionais da União e as da Faze~~a Nacional. e as ProcuraVI- desistir, transigir, "acordar e firmar compromisso
dorias da União e as da Fazenda Naciqnal nos Estados e -nas ações de interesse da União, nos termos da legislação_
no Distrito Fedeial e as Procuradorias Seccionais destas; vigente;
b) as Consultarias Jurídicas dos Ministérios,-da Secreta·VII -assessorar o Presidente da República em assuntos
ria-Geral e das demais Secretarias da Presidênciã da República
de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou proe do Estado-Maior das Forças Armadas;
pondo normas,_m_edidas e diretri:z:es;
III- órgãos de administraçã_CJ_e contr9le:
-·-----viii-assistir o Presidente da República rio controle
a) o Gabinete do Advogado-Geral da União;
interno da legalidJ!de dos _!).tos da.Administração;
b) a Diretoria-Geral de A,...dministração; e IX- fixara interpretação da ConstituiÇão, das leis, dos
c) a Secretaria de Controle Interno. _
__
tratados e demais a tos normativos, a ser uniformemente segui:.
§ 1~ As Procuradorias Seccionais;subordirladas às Proda pelos órgãos e entidades da Administração Federal;
curadorias da União e da Fazenda Nacional nos Estados e
X - unificar a jurisprudência admiriiStr"a1iva, garantir a
no Distrito Federal, serão criadas, no interess-e do seiviço,
correta aplicação das leis, prevenir _e dirÍ!Uir ªs controvérsias
por proposta do Advogado-Çieral_ d~ União.
.
entre os órgãos jurídicos da Administração Fe.deral;
§ z~ As Procuradorias e Departamentos Jurídicos das
XI- editar enunciados de súmula administrativa, resulautarquias e fundaçõeS públicas são órgãos vinculados à Advo·
tantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais;
cacia-Geral da União.
XII- exer~r -orientaÇão n~rolativa e supervi-são técniCa
Art. 3o Subordinam-se diretamente ao Advogado-Gequantq aos órgãos jurldicos dar;; empresas públicas, das socie~
ral da União, além do seu gabinete,_ a Procuradoria-Geral
dades Qe economia mista e das demais entidades controladas,
da União, a Cons1Jltoi-ia-GeraJ dO ~ode[ E_xecutivo, a _Diretodi~~ta Ou indiretamente, pela União;
.ria-Geral de Administração.·a:Sectetaria de Controle Interno
XIII- baixar os Regimentos Internos da Advocacia-Gee, técnicã e juridicamente, a Prot:uradoi'.ia-Getal da Fazenda
·
ral da União;
Nacional.
Art. 4~ São membros da Advocacia-Ge-ral da União:
XIV -proferir decisão nas sindicàncias e nos processos
o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da União, administrativos disciplinãr~.s promovidos "pela Corregedoriao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o Consultor-Geral_ Geral e aplicar penalidades, exceto a de demissão;
do Poder ExecutiVo, o Corregedor-Geral da Advçcacia da
- XV
homologar os concursos públicos de irigresso nas
União, os Secretários-Gerais de Contencioso e de Consultoria, carreiras da Advocacia-Geral da União;
os Procuradores Regionais, os Consultqres dp Poder ExecuXVI- promover a lotação e a distribuição dos membros
tivo, os Corregedores Auxiliares, os Procuradores-Chefes, os
e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União;
Consultores Jurídicos, os-Procuradores Seccionais, os Advo·
XVII- editar e praticar os a tos inerentes a suas atribui~
gados da União, os Procl!-radores da Fazenda Nacional e_ os_ ções;
Assistentes Jurídicos. XVIII- propor, ao Presidente da República, as alteraTÍTULO II
ções a esta lei complementar.
Dos Órgãos da A-dvocacia~Geral da UÕ:ião
§ I" . Q Advogado-Geral da União pode representá-la
-junto a qualquer jufzo ou tribunal.
CAPÍTULO I
§ 2~ O Advogado-Geral da Urüão pode avocar quaisDo Advogado-Geral da União
quer matérias jurídicas -de inl:eiesse desta, inclusive no que
Art. s~ A Advocacia-Geral da União tem Por chefe o
concerne a sua representação extrajudicial.
Advogado-Geral da União, de livre nomeação pdo Presidente
0-
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§ 39 E permitida a delegação das atribuições previstas
no inciSo VI ao Procurador-Geial da União e ao Procurador-Geial da Fazenda Nacional.
. ."
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IV- elaborar estudos e preparar informações, por solicitação.da autoridade a que estiverem subordinadas;
V -assistir a autoridade assessorada no controle intoemo
da legalidade administrativa dos atas a se-n!m por ela prã.tiCAPITULO II
cados ou já efetivados, e daqueles oriundos de órgão ou entidaDas Procuradorias-Gerais da Uniãode sob sua coordenação jurídica; e da Fazenda Nacional
VJ -examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do
Ministério. Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:
Art. 79 À Procuradoria-Geral da União incumbe reprea) os textos de edital de licitação, como os dos respectivos
sentá-la judicialmente, nos termos e limites desta-lei Complecontratos ou instrumentos congéneres, a ser~m publicados
mentar e do seu Regiinento Interno.
·
e celebrados; _
Art~ 8 9 A Pro·curac,loria-Geral da Fazenda Nacional é
b) os atas pelos quais se há de recotú~cer a lne;xlg;_biórgão sÜ.bor?inado, técnica e juridicamente, ao- Advogadolidade, ou decidir a d_ispensa de licitação.
Geral da U mão e, administrativamente, aO Ministro da Economia, Fazenda e Planejamerito, exercendo su_a competência
.
CAPITULO v
conforme a orientação do Ministro de Estado no que diz resDo Conselho Superior da Advocacia-Gerai tli:. !.hdã.o
peito à política económica, competindo-lhe:
Art. 11. Ao Conselho Superior da Advocacia-Geral da
I - representar privativamente a União, na execução de
União compete:
sua dívida ativa de caráter tributário;
l-propor, organizar e·dirigir os concurSos de ingresso
II - apurar a liquidez e certeza dos créditos da tJ nião
---nas
carreiras
da Advocacia-Geral da União;
·de natureza tributária, inScrevendo-os em dívida ati~a, para
II -organizar as listas de promoção, e de remoção, julgar
fins de·cobrança amigável ou judicial;
reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e _classifiIII - exercer a representação e promover a defeS-a e o
cação
nas listas, e e"ncaminhá-las 3o Advogado~Geral ela
controle dos interesses da Fazenda Naciorial nas entidades
União;·
·
de cujo capital participe a União;
11I -decidir, ·com base em pareC"er da Corregedoria-Ge· IV- e_xaminar previamente a legalidade dos contratos,
ral da Advocacia da União, sobre a confirni.a:ção no cargõ
acordos e aJustes referentes à dívida pública externa, e propor
ou exoneração dos membros das carreiras da Advocacia-Gefal
a respectiva rescisão;
~o
da União, submetidoS a estágio probatório. · ~-V- representar a União nas causas de natureza fiscal,
Parágrafo
único.
Os
critérios
disciplinadores
dos
conjudicial e extrajudicialmente;
cursos a que se refere o inciso- I 5:ão integralmente fixados
VI- desempenttar as atividades de consu}toria e ,assessopelo Conselho Superior da Advocacia-Gerarda União.
ramento jurídicos no âmbito do MinistériO ·da Economia, FiArt. 12. Integram o Conselho Superior da Advocacia~
zenda e Planejamento, seus órgãqs autônomos e entes-tJ.).iela-·
Geral da União:
dos, obedecido o disposto nos incisoS JX, X e XJJ do art.
69 .
'
- .
I - o Advogado-Geral da União, que o preside;
11
-o Procurador-Geral da União, o Procilradór-Gei:"al
Parágrafo únicO. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nada Fazenda Nacional? o Consultor-Geral do Poder Executivo
cional, sua estrutura e funcionamento, bem como a -carreira
_
e o Corregedor-Geral da Advocacia da União;
de Procurador da F.azenda Nacional, serão disciplinadas em
III- um representante, eleito, de cada carreira da Advol~i de iniciativa do Poder E~ecutivo, dentro de cento e oite-Dta
cacia-Geral da União, e respectivo suplente.
d1as.·
~ 1~ Todos os membros do Conselho Superior da AdvoCAPÍTULO III
cacia-Geral da União têm direito a voto, cabendo ao pre.Si:
Da Consultaria-Geral _do Poder Executivo
dente o de desempate.
§ 29 O mandato dos membros eleitos do Conse_lho SupeArt. 99 À Consultoria_-Geral do Poder Executivo iri~
rior da Advocacia-Geral da União é -de dois anos, vedada
cumbe colaborar com o Advogado-Geral da_Ui:tião- em seu
a recondução.
a.:'sessoramento jurídico ao Presidente da República, produ§ 39 Os membros do Conselho são substituídos, etn suas
zmdo pareceres, informaÇões e demais trabalhos jurídiçQs_ que
faltas e impedimentos, na forma estabelecida no respect'ivõ
lhe sejam atribuídos pelo Chefe da instittiiçãó.
Regimento Interno.
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO VI
Das Consultorias Jurídicas
Da Corregedoria-Geral da Advocacia da União
Art. 10. Às ConsultoriasJurídicas, órgãos acJ.miniStratiArt. 13. A Corregedoria-Geral da Advocacia da União
vamente subordinados aos Ministros ·de Esfado, ao Secretá- _
terit Como atribuições: - --rio-Geral e aos demais titulares da Secretaria da Presidência
I - fiscalizar as atividades funcionais dos membros da
da República, e ao Chefe do Estado-Maior das Forças ArmaAdvocacia-Geral da União·;
das, compete:
II -promover correição nos órgãos jurídicos da Advo,caI - assessorar as autoridades indicadas neste artigo~
ciã-Geral da União," visando- à verificação da regularidade
II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos rese eficácia dos serviços, e ã proposiÇão de medidas, bem como
pectivos órgãos autónomos e entidades vinculadas;
à sugestão de providências necessárias ao seu aprimoramento;
IIJ- fix:ãr a interpretação da Constituição, das leis, dos
III-- apreciar as_ representações relativas à atu_ação dos
tratados e dos demais atos normativos, a ser uniforinemente
membros da Advocacia-Geral da União;
seguida em suas áreas de atuação e coordenação, qÜando
não houver orientação normativa do Advogado-Geral da _ _IV -coordenar o estágio probatório dos integrantes das
carreiras da Advocacia~Gel."al da União;União;
--

_.
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v- emitifJ)ãrecer soore o aeselnpénhõ -aos--mtegrantes
das carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos a estágio probatório, opinando, fundamentadamente, por sua confirrilação no cargo ou exoneração;
VI- instaurar, de ofício ou por determinação superior,
sindicãncias e pi-Ocessos- admin_istrativos _disciplinares "Contra

membros da Advocacia-Geral da União.
Art. 14. Compete, ainda, ã Corregedoria-Geral, supervisionar e, excepcionalmente, promover correições nos órgãos
vinculados à Advocacia-Geral da União.
CAPÍTULO YII
Da Procuradoria Especial da Marinha
Art. 5"' A Procuradoria Especial da Marinha, sua estrutura e funcionamento, bem assim a carreira- de P_r_ocurador
da Procuradoria Especial da Marinha, serão disciplinadas em
lei de iniciativa do Poder Executivo, dentro de cento e oitenta
dias.
CAPÍTULO VIII
Dos Órgãos de Administração e Controle
Art. 16. O Gabine_te do Advogado-Geral da Uniã.o e
a Diretoria-Gerãl de Administração têm ·suas competências
e estrutura fixadas em lei e no respectivo Reginl-ento Interno.
Art. 17. A Secretariã de Controle Interno rege-se,
quanto às suas competências e estrutura básica, pela legislação
específica.
- -CAPÍTULO IX Dos Órgãos Vinculados
Art. 18. Aoa órgãos jurídicos_das autarquias e das fundações públicas compete:
I - a sua representação judicial e extrajudicial;
II - as respectivas atividades de consultaria e assessoramenta jurídicos;
III- a apuração da liqüidez e certeza dos créditos, de
qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-o
em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.
Art. 19. No desempenho das atividades de consultoria
e assessoramento aos órgãos jurídicos das autarquias e das
fundações públicas aplica-se, no que couber, o disposto no
art. 10 desta lei complementar.
Art. 20. Os. órgãos jurídicos das autª---rquias e das fundações públicas, suas demais competências, sua estrutura e o
respectivo funcionamento, bem como _seus órgãos, carreiras,
cargos, integrantes e servidores, disciplinam-se pelos atos legais e regulamentares próprios, observado o disposto nesta
lei complementar.
Parágrafo único. Os atos legais e regulamentares previstos neste artigo deverão ser implementados no prazo de
cento e oitenta dias, contado da publicação desta lei complementar.
TITULO Til
Dos Membros Efetivos da Advocacia-Geral da União
CAPÍTULO!
Das Carreiras
Art. 21. As carreiras de Advogado da União, "de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico compõem~
se dos seguintes cargos efetivos:
I -carreira de Advogado_ da União:
a) Advogado da União de 2• Categoria (ínicial);
b) Advogado da União de 1• Categoria (ínfermediária);
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c) Advogado da União de Categoria Especial (final);

II-carreira-de Procurador da Fazenda Nacional: a) Procurador da Fazenda Nacional de 2• Categoria (iniCiál); .
. . . . . .. ·
..
b) Procurador da Fazenda Nacional de P Categoria (intermediária);
c) Procurador da Fazenda Nacional de, Categoria Especial (final);
III - carreira de Assistente Jurídico:
a) Assistente Jurídico de 2• Categoria (inicial);
b) Assistente Jurídico de 1~ Categoria (intermediária);
c) Assistente Jurídico de Categoriã. Especial (final):
Art. 22. o--ingresso nas carreiras- da Advocacia-Geral
da União ocorre nas categorias iniciais, ~ediaitte nomeaç.ão,
em caráter efetivo, de candidatos habilitado~ em concursos
públicos, de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação.
§ 1'? Os concursos públicos devem ser realizados na hi~
pótese em que o número de vagas da carreira exceda a dez
por cento dos respectivos cargos, ou, com menor -número,
observado o interesse da Administra,çãQ c o critério do Advo·
gado-Geral da União.
§ 2'? O candidato, no momento da inscrição, há de _comprovar um nírnimo de dois anos de prática forense.
§ 39 Considera-se títu_lo, para o fim previsto neste artigo, além de outros regularmente admitidos em direito, o exercício profissional de consultaria, assessoria e díretoria, bem
como o desempenho de cargo, emprego ou função de nível
sUperiOr, com atividades emin-entemente j-tirldicas.
.

§ 4'A Ordem dos Advogados .du Brasil é repr~sentada
na banca examinadora dos concursos de ingresso nas carreiras
·
·
da Advocacia-Geral da União.
§ 59Nos dez dias seguintes à nomeaçãO, o COnselho Superior da Advocacia-Geral da União deve convocar os nomeadós
para escolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogável.
§ 6~>Perde o direito à eScOlha de vaga o nomeado que
não atender à convocação a que a refere o parágrafo. anterior.
Art. 23. Os dois primeiros anos de exercício em C:ai'gó
inicial das carreiras da Advo~cia-Geral da União correspondem a estágio probatório.
Parágrafo único. São requiSitos -da confirmaÇão no cargo a observância dos respectivos deveres, proibiçõeS e impediw
mentos, a eficiência, a disciplina e a assiduidade.

CAPITULO II
Da Lotação e da Distribuição
Art. 24. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da
União são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral da
União.
Parágrafo único. A lotação de Assistente Jurídico nos
Ministérios, ·na Secretaria-Gerai e Iias demais Se:Cre"talias daPresidência da República e no Estado-Maior das Forças Armadas é proposta por seus titulares, e a lotação e distribuição
de Procuradores da Fazenda Nacional, pelo respectivo titular.
CAPÍTULO III
Da Promoção
Art. 25. A prom,oção de membro efetivo da Advoca;
clã-Geral da União ~o_nsiste em seu acesso à categoria imédi;~
tamente superior àquela em que se- encontra.
Parágrafo único. As promoções serão processadas semestralmente pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da,
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União, para vagas oçor,ridas até 30 de junho e até 31 de
dezembro de cada ano, obe_deçidos, alternadamente, os critérios de antigüidade e merecimento.
Art. 26. A promoção por merecimento deve obedecer
a critériQs.objetivo!', fixados pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurança
no desempenho da função, bem como a freqüência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçOamento reconhecidos por órgãos oficiais.

~
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consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro.
Art. 33. É vedada aos membros efetivos .da Advocacia-Geral da União a participação na arrecadação de tributOs,
contribuições sociais e multas,
SEÇÃO III
Das Correições

~ Art. 34. A atividade funcional dos membros efetivos
da
Advocacia-Geral da União está sujeita-a:
CAPÍTULO IV
I - correição ordinária, realizada anualmente pelo CorDos Direitos, dos Deveres, das Proibições,
regedorMGeral e respectivos auxiliares;
dos Impedimentos e das Correições
I I - correição extraordinária realiza_~ pelo CorregedorGeral e por seus auxiliares, de oficio Ou pot determinação
SEÇÃO I
do Advogado-Geral da União.
Dos Direitos
Art. 35. Concluida a correição, o Corregedor-Geral deve apresentar ao Advogado-Geral da União relatório, pt-oponArt. 27. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da
do-lhe as medidas e providências a seu juízo cabíveis.
-·
União tem os direitos ass-egurã.dos pela Lei n~" 8.112, de 11
Art. 36. Qualquer pessoa pode representar ao Corregede dezembro de 1990, e nesta Lei Complementar.
dor-Geral.da Advocacia-Geral da União contra abuso, erro
Parágrafo único. Os cargos das carreiras da Advocagrosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade funcional
cia-Geral da União têili !:fVencimentO e remuneração estabelecidos em lei própria, observado o disposto no art. 135 da - dos membros da Advocacia-Geral da União~
Constituição Federal.
TÍTULO IV
SEÇÃOII
Das Citações, das Intimações
Dos Deveres, das Proibições e dos bnpedimentos
e das Notificações
Art.
37.
A
União
é citada nas· causas em que seja inteM
Art. 28. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da
União têm_ os_ deveres previstos na Lei n9 8.112, de 11 de
ressada, na _condição de aut9ra-, ré; assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa:
dezembro de 1990, sujeitando:-s_e ainda às proibições e impedimentos estabelecjdQs nesta. ~i. Complementar.
I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas
hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;
Art. 29. Além das proibições decorrentes do exercício
I I - do Procurador-Geral da União, nas hipóteseS de
de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia-Geral
d3. União é v_edado:
competência dos demais tribunais;
I -exercer advocacia fora das atribuições instituciOnaiS;
II--:- do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de
l l - contiariar súmula, parecer normativo ou Orientação
competência dos. tribunais superiores;
técnica adotada pelo Advogado-Geral da União;
III -.do Procurador-Regional da União, nas hipóteses
de competência dos demais trib'!Jnais;
lll -manifestar-se, por qUalquer meido de divulgação,
IV_- do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional
sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autoda União, pas hipóteses de competência dos juízes de pririieirõ
riz~çã9 ei<pressa do Advogado-Geral da União.
grau.
.
A,rt. 30.~ É defeso aos membros efetivos da AdvocaArt: ~8. Nas causas de que trata o art. 89, a União
cia-Geral da União exercer suas funções em processo judicial
ou administrativo_:
- -será citada na pessoa:
_
I -do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nas hipÓR
I - em que sejam parte;
teses de competência do supremo Tribunal Federal e tribunais
l l - em q~e hajam atuado_ como advogado de qualquer
das partes;
-- -_-_
supenores;
II- do Procurador-Regioila. da Fazenda Nacional, nas
III -em que seja interessado parente consagüíneo ou
hipóteses de competência do Supremo Tribunal e tribunais
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem
superiores;
como có_ojuge ou companheiro;
III- do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional
· IV -nas hipóteses da legislação processual.
da Fazenda Nacional, nas hipóteses de competência dos juízos
Art. 31. Os membros efetivos da Advocacia-Gerãl da
UniãO devem dar-se por impedidOs:
de primeiro grau.
I - quando hajam proferido parecer favorável à pretenArt. 39 Em caso de ausência das autoridades referidas
são deduzida em juízo pela parte adversa;
nos arts. 37 e 38, a citação se dará na pessOa do substituto
eventual.
II- nas hipóteses da legislação processual.
Art. 40. As intimações e notifiCações são feitas nas pesParágrafo único. Nas situações previstas neste artigo,
soas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda
cumpre seja dada ciência ao· superior hierárquico imediato,
Nacional que ofi~e nos respectivos autOs.
em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação de substituto. - -----"o~TíTULO V
' Art. 32. Os membros efetivoS da Advocacia-Geral da
Dos
Pareceres
e da Súmula
União não podem participar -de comiSsão ou banca de concurDa Advocacia-Geral da Uoião
so, intervir no seu- julgamento e votar sobre organizações
de lista para promoção ou remoção, quando concorrer parente
Art. 41. É privativo do Presidente da República subme-
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ter assuntos ao exàme do Advogado-GCral da UniãO, in~lusive
para seu parecer.
_
Art. 42. Os pareceres do Advogado-Geral-aa União
são por este submetidos à aprovação do Presidente da República.
§ 1' O parecer aprovado e publicado juntamente com
o despacho presidencial vinculado a AdministraçãO Federal,
cujos órgãos e entidades são obrigados a lhe dar_ fiel çumprimento.
§ 290 parecer áptovado, mas não publicadO, Obrigã apenas as repartições intereSSadas, a partii dO moriierito em que
dele tenham ciência.
Art. 43. Consideram-se, igualmente, pareceres do Ad-

_põem a Advocacia-Geral da União, para iilstriu;õ_es e esclare--cimentos.
----- Pã:rágra.t'o- úniCO-- _A-ConvocaÇãO de-que trata este artigo-é igualmente facultada quanto aos integrantes dos órgãos jurídicos das empresas públicas, sociedades_ de eConomia mista
e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela
Uni"ão.
:Art. 49. O Advogado-Gei~fdã: tJDi"ii:O Pode--!équisltar
~--servidores dos órgãos ou entidades da Administração Federal,
para ·o desempenho de cargo em comissão ou atividade outra
na Advocacia-Geral da UniãO, aSseguiados ao serVidOr tOdos
os direitos e VantagenS a que friZ-jUs ·no: ó'ijão Oí.f-eptidade
de origem.
---.
vogado-Geral da União, para os efeitOS -do_ art. 42 d~sta _Lei
Art. 50._ Os c_t!rgos_-!la_,Ad~Çcacia-Gçral da Uniáo i~egram quadro próprio.
Complementar, aqueles q-ue, erriitid-os peta ConSultorla-Geral
do Poder Executivo, sejãni- por ele aprovados e submetidos
Art. 51. Os titulare~ dos CargOs piiVativãs de--B-acharel
ao Presidente da República.
- - em Direito são nomeados mediante indicação:
I - do-Adyogado-Geral da União:
Art. 44. OS pareceres das ConsultOriils"JurldicaS, apro- ·
vados pelo_ Miriistró de Estado, pelo Secretáriõ-Geral e pelos
a) os de natureza especial, exceto o Procurador-Geral
da Fazenda_ Nacional, indicado pelo Ministro de Estado_ da
titulares das demais Secietari:ls da Presidência" da República
EcoitOmiã, FaZenda -e Planejamento ·e nomeadO -pelo Presiou pelo Chefe do Estado-Maior das FOrças ArffiadaS~ Obrigam,
também, os respectivos órgãos autôno~os_ e enfidaç]es vincudent~ da República;
b) aqueles em comissão, ouvidos os titulares dos cargos
lauas.
Art. 45. A Súmula da Advocacia-Geral da União tem
de natureza especial, nos níveis que a lei eStabeleCer;
caráter obrigatóriO quanto ã tOdos os órgãoS jU.iídicos ehuriteU- do Ministro de Estado, do Secretário~Gei-ãl ou titurados no art. 2 9 desta Lei COtriple:rrieiitar, -beril Como àqueles
lar de Secretaria da Presidência- -da República; ·ou do Chefe
das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
do Estado-Maior das Forças Armadas, os cargos em corrússão
-de Consultor Jurídico.
- --- ----entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União.
§ 1' O enunciado da Súmula editado pelo Advogado§ l 9 São escolhidos dentre os membros efetivos da AdvoGeral da União será publicado no Diário Oficial da União,
cacia_-Ge-ral ~a :Qniã9 _o Cãfteg-~doi~Gei-aT
ÇÇ}i-r~gedO[e~
por três dias consecutivos.
- --- - -·--A_ux:illãi:-es,~bem como os ProcUradores RegioriaiS -da.União
§ 29No iriício de cada ano, os enunciados existenteS de.;
e-da Fazenda Naclonal, e -os-ProCUradores-Chefes dá. União
vem ser consolidados e publicados no Diário "OfiCíaiâaUnião. -e dã Fazenda NaciOi:tãl e os ProCUiãdores-SeCcíonais da União
Art. 46. Os pareceres do Advogado-Geral da União,
e da Fazenda Nacional, dentre os intfi_:grantes das respectivas
---- carreiras.
aprovados pelo Presidente da República, inserem-se em coletânea denominada "Pareceres da Advocacia-Geral da União",
§ 2' O Presidente da República pode delegar ao Advoa ser editada pela Imprensa Nacional.
gado-Geral da União competência para prover, nos termos
da lei, cargos efetivÇ>_s _e em 1=0misSão da instituição. TÍTULO VI
Art. 52. Aplica-se- ao Advogado;.Geral da União, ao
Das Disposiç~ Gerais e Finais
Procurador-Geral da União, ao Procurador:..Geral da Fazenda
Nacional, ao Consultor-Genil-00_ Poder E*e_cutiVo, -aos· Con~
Art. 47. Os regimentos Internos da_ Advocacia-Ger~l
Sultores do Podei- _Executivo e aos Consultores Jurídicos, no
da União são editados pelo Advogado-Geral da Uniãn·, obserque couber, o diSposto no Capítulo IV do Título III desta
vada esta Lei Complementar.
. . __ ....
Lei Complementar.
- -_
- -_
§ l"Os regimeritoS internos_ devem prever a_ localização,
Art. 53 .. Aos titulares de cargos de- confiança, sejam
dispor sobre as demais competências e- pa~ti~ul~~i~ar aq~elas
"dé natureza espeéiál õu em comissão, da Adv0c3Cl:i~Geral
conferidas por Lei Complementar e dtsetphnar o funcionamento do Gabinete do Advogado-Geral da União, e·~os gabi- . da União, a-;Sim- coiD.O -aOs membros efetivos deSta, é vedado
mantt!r, sob -su~a Chefiá iniêdiàfa;- parente ·coi:t~i:ü:lgüfueO -õu
netes dos Secretários-Gerais, União, da Procuradoria-Gera
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem
da da Procuradoria-Geral da Fazenda NaciOI;tal, da COiisultoassim -cônjuge ou companheiro.
ria-Geral do Poder Executivo, das Consultorías Jurídicas, do
- Art. 54. Os inembros e servidores d3:AdVOcacia-Geral
COnselho Superior da Advocacia-Geral da U niãó, da Corregeda União detém identificaçãO funcional específica, coriforme
doria-Geral da Uniã_o, da Diretoria-Geral de. Administração
e da Secretaria de Controle Interno, b.em como .sobre as atri-. modelo previ~to_s ~~ se_l:I Regirriento_ !nternp._
buições de seus titulares e demais -integranteS.
§ 2' O Advogado-Geral da União pode conferir ao ProTÍTULO VIl
cudor-Geral da União, ao Procurador-Geral da Fazenda NaDas Disposições Transitórias
cional e ao Consultor-Geral do Poder Executivo atribuições
Art. 55. É~X:iintoo·cargó cté Conshltor:Gerai da Rep~ú
conexas às estabelecidas no art. 6~ desta Lei Complementar.
blica, de natureza especial.
§ 3» Nos regimentos intemo_s são disciplinados os proce· Art.- 56. Ê crlàdo, Com natUreZa ·especial, o ca~go de
dimentos administrativos concernentes aos trabalhos jurídicos
Advo~..,..:lo-Geral da União.
da Advocacia-Geral da UniãO.
~~..II. j ;
Sâo criados, com natureza especial, os cargos
Art. 48. É facultado ao Advogado-Geral da União cond~ Procunador-Ge_~l da :tJni~o. _Procurador-Ge'ral da Fazenda .
vocar quaisquer dos integrantes dos órgãos jurídiCoS qUe com0
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Nacional. Consultor-Geral do Poder Ex_ecutivo e de Coqegedor-Getãl da Advocacia-Geral da União_, privativos de Bacharelem DireitO~ de elevado saber jurídico e reconhecid-ª idoneidade, com dez anos de prática forense e maior de trinta e
cinco anos.
Art. 58. São extintos os cargos ~m co_missão de Procurador-Geral da Fazenda Nacional e de Secretário-Geral da
Consultoria-Geral da República.
Art. 59~ --São criados os cargos de Secretário-Geral_de
Contencioso e de SecreJário-Geral de Coosultoria de natureza especial, privativOs de Bacharel- eln _Direito, QUe ie\íPa
as condições estabelecidas no art. 57 dest~ Lei Complementar.
, Art. 60. Os cargoS de Consultor Jurídico são privativos
d_e B.~charel em Di:eito. de ~mproVadas capacidades e expenência, e reconhecida Idoneidade, que tenham, no mínimo
cinco anos de prátiCa forense.
_
'
Art. 61. As Assessorias Jurídicas da Secretaria-Geral
e das demais Secretarias da Presidência da República são
transformadas em Consultarias Jurídicas.
§ I•- Os atuais cargos de Chefe de Assessoria Jurídica
das Secretarias a que se refere este artigo sã_o transformados
em cargos_de Consultor Jurídico.
§ 29 - Os cargos em comissão de- Consultor Jurídico dos
MiriiSteriõs Militares e d;3.S Secretarias referidas neste: -artigo,
bem como do EStado-Maior das For_ças Armadas, tem o mesmo nível daqueles dos Ministérios-Civis. _
Art. 62. São transpostos para cargos em comissão do
qu_adr? da Advocacia-Geral da União os cargos em comissão,
pnvattvos de Bachar~l em Direito, exist"entes-ilos~rg_ã~s jurídicos da Consultaria-Geral da República, da Secretaria~Geral
e, das demais Secretarias qa Presidência da República, do
J?s.tado-Ma.ior das, Forças Annadas, dos Ministéri.os e respec·
tlvos órgãos autônomos, exceto os do Minjstério-daEcon.omia,
Fazenda e Planejamento.
_
Art. 63. A opção, facultada pelo § 2• do art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos Procuradores da República, deve ser manifestada, ao AdvogadoGeral da União~ no prazo improrrogável de cento e. vinte
dias, contado da publicação desta Lei Complementar.
. ·Parágrafo único: -Exei'ci9a a opção de que trata este
artigo, ~_Pn~cura.dor da República passará a integrar carreira
da Advogac1a-Geral da União, eiri cargo do mesmo nível daquele que ocupava na carreira do Ministério Público.
Art. 64. São criados,- no Quadro da Advogacia~GÚal
da l!nião, seiscentos ca:rgos de advogado da União, providos
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos,
distribuídos entre as categorias, na forma estabelecida no Regimento lpterno da Advocacia-Geral da UniãO.
§ 1~>-Cabe ao Advogado-Geral da União -discipliitar,
em ato próprio, o primeiro co-ncurso público de provas e títulos, destinado ao provimento de cargos de Advogado da União
de 2• Categoria.·
·
~ 29 - O concurso público a que se refere o parágrafo
antenor deve ~er o respectivo edital publicado nos sessenta
dias seguintes à posse do Adv.ogado-Geral da União.
Art. 65. Passam a iilte·grai o Quadro Administrativo
da Advocacia-Geral da União os cargos efetivos das atividadeS·I!leig da Çgnsultoria:Geral da ~epública.
Art. 66. O desdobramento _da esti-Ut~rã--dãs -6igãOS-CiUe
compõem a Advocacia~Geral da União s~rá objeto de lei específica.
.
Art. 67. A lei disciplinará a remunera_ção dos inteirãn-·
tes dos órgãos relacionados no art. 29 desta Lei Complementar,
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dos ti~u~ares dos seus. ca_rgos de _confiança, bem como a dos
seus dtngentes.
__
~rt:-- 68. At~ que sefa.pr~mulgada a lei previst~ -~ arti~
g~ ante~or '.são assegurados aos titulares dos cargos em comissao, pnvatt~os de Ba~harel em Direito, dos atuais órgãos
da Advocacta ConsultiVa da União, os vencimentos e vantagens a que fazem jus.
. Art. 69. Nos primeiros dezoito meses de vigênCia desta
Lei Complementar, os cargos de confiança i:"efeiidos no §
19_ d? art. 51 podem ser exercidos por Bacharel em Direito
nao mtegrante das carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional, observados os requisitos impostos pelos arts. 57 e_ 60, bem çomo o disposto no Capitulo
IV do Título III desta Lei Complementar.
Art. 70, Serão interrompidas por trinta dias a partir
da vigência desta Lei Complementar· os prazos ·em' favor da
União.
'
_ Parág!afo., único. A interrupção prev"iStâ ·neSte áitigo
nao se aphca as causas em que as autarquias e às furidações
públicas sej~m autoras, rés, assistentes, oponentes, recorrentes e recomdas, e àquelas de competência da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
Art. 71. Continuam a funcionar,- em Su~s- eSthitUra:- e
comp_etênc!a anteriores, até noventa dias após a promulgação
da let prevts~a no art. 66 desta Lei Complementar, os órgãos
de consultona .e assessoramento jurídico do Poder.Executivo,
ressalvado o disposto no parágrafo único do _artigo 89
Art. 72. O Advogado-Geral da União p·oderá, tendo
em ':lsta_ a necessidade do serviço, designar, 6Xccpcioilãl e
provtsonamente, como representantes judiCiaiS da UniãO~ titulares de cargos de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente ]\Irídico.
· ·Parágrafo único. No· prazo de dois anos contado da
~blicação de~ta Lei Complem~ntar, cessará a f~culdàde preVIsta neste arttgo.
Art. 73. Decorrido o prazo de que trata o art. 71 será
tran~ferido, para a Advocacia~Geral da União; o ac_ervo Patrimomal dos órgãos jurídicos indicados no art. 62 desta' Lei
Complementar, exceto o do Min'istério dã Economía- Faze rida
e Planejamento.
'
Art. 74. ~o Poder Execu_tivo aUtorÍÚldO a remanejar,
para a Advocaeta-Geral da Unt_ão, a dotação orçamentária
da .consult_?ria-Geral da República e os recursos urçamentános prevtstos para os órgãOs jurídicOs dã Secretaria-Geral
e das dem~is Secretarias da Presidência da República, do
~stado-~a1or das Forças Armadas, dos Ministériõs; e rçspectivos órgao autónomos, excetoos do MinistériO da ECOnomia
Fazenda e Planejamento.
'
Art. 75. Esta Lei Complementar entra em vigOr na data
de sua publicação.
· ·
Art. 76. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
A.matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 26, de 1991 - Complementar. de autoria
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do Senador Ronaldo Aragão, qUe altera a Lei Cornple~
mentar n~41, de 22de dezembro de 1981, tendo Parecer
Favorável, sob n" 39, de 1992, da Comissão de Assuntos
Económicos.
·- · ·

A discussão da matéria foi encériada na sessão de 11
de junho de 1992.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria depende, para a sua aprovação, do voto fa-vorável da maioria abso-

luta da composição da Casa.
Em votação o projeto, cm turno úriico. _(Pausa.)
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo deverão_ votar
~'Sim".

--

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente,

vam"()S_~sperar

um

pouquinho a confraternização na tribuna do lobby. (Risos)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~A Presi·
dêncíã solicita qUeOS ilúSifes convidados esperem os Srs: Senadores, ao término da sessão, para que -possam cumprimentá-los pelo voto dado, há poucos instantes, pela viabilizaçãO
do projeto da Advocacia-Geral da União, e que os s-rs~ Senadores retornem às suas bancadas, sob pena de se registrar
inexiStência de quorum.
A Presidência _comunica aos Srs:Senadores que na próxima quarta-feira ·será submetida a votos a emenda ã. Consti:..
tuição que objefiva anfeCfpar· a cOhsultá plebiscitáfla de 7
de setembro para 21 de abril.
Os Srs. Senádoi"cs já pOdem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Afredo Campos - Almir Gabriel - Antonio Mariz Aureo Mello - Beni V eras - Carlos ·pattOC1nio - Ces3.r
Dias - Chagas Rodrigues - Cid Carvalho - Dario Pireira
- Dirceu Carneiro - Eduardo - Suplicy - Elcio Alvares
-Esperidião Amin -Fernando -Cardoso- Gerson.Camata- Hugo Napoleão--=- Humberto Lucena- João Calmon
- João França - Josaphat Marinho - José Eduardo José Fogaça- José Richa- Julio Campos- JutahyMagalhães- Lavoisier Maia- LUCiOio -POrtella- Magno Bacelar
-- Masueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel
- Marluce Pinto....:... Meira-Fnfio--:..::.. Nabor Junior- Nelson
Caiilell"O - Pedro Simon - ·R:Orialdo AragãO _:__ B.omin Tito
- Ruy Bacelar - Saldanha Derzi' - Teotonio VIlela _. ·
Wilson Martins.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro·
clamar o resultado.
Votaram SIM 43 Srs. Senadores.
Total: 43 votos.
Aprovado.
A matéria vãi à Comissão Diretora para redilção final.
É o seguinte o projeto_ aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE 1991-COMPLEMENTAR
Altera a Lei CõiDplementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981.

O CongressO Nacíonal decreta:
Art. 1~> O art. 36 da Lei Complementar n~' 41, de 22
de dezembro de 1981, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 36. As despesas até o exercício de 2001,
inclusive, com os servidores de que tratam o parágrafo
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único do art. 18 e os arts. 22 e 29 desta lei, serão
de responsabilidade da União."
-Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-Art. 39 São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Item 7:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à _Çonsti~uição 0 9 7, de-_l992, (n_9 82/91, __na
Çâm~ra dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n~' 246, de 1992, da Comis~o Temporária.
O Sr. Esperidião Amin --Sr. Presidente, é óbvio, pela
última votação, que não há quorum para essa decisão __.:.para
três quintos não há. São quarenta e nove Senadores, Sr. Presidente. Foram apurados 42, 41 e 43 votos nas últimas três
votações. Não há quorum, obviamente.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Diante da
óbvia constatação da falta de quorum qualificado, com a enumeração das votações anteriores, pelo nobre Líder Esperidião
Amin, que demonstra também mais uma das suas inquestionáveis aptidões para a exatidão matemática, a Pre.Sid~ncia,
Q_O_r ~~~ -~~istíí hó pl~náriO â3. Casa, pelo menos, 49 Srs. Senadores, o que validaria a emenda, de plano, retira a proposição
de apreciação.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que serão convo~
cadas duas sessões extraordinárias, antecedendo à sessão do
Congresso Nacional, para a apreciação de requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas, para
uma breve comunicação.
S. Ex~ declina da palavra.
Concedo a_ palavra ao ·nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA DIS~
CURSO QUE ENTREGUE A REVIJ)ÁODO-õRA:
DOR SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discui-SO do Sr. Áureo Melio, 0 s,:-Mauro Benevides~ Presidente,_ deixa a cadeira da presi4ê_ncia,
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]v Seàetdrio.

.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao no_bre_Senador Francis~ Rollemberg.
- O SR. FRANCISCO ROLLEMBERC (Pl'L- SE. Pro-.
nu.ncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, em face do veto presidencial aposto à íntegra do Projeto
de Lei da Câmara n9 27, de 1992, que trata de justa reivindi.cação isonómica dos ·runciohárlós do extintO Departamento
de Correios e Telégrafos, não posso deixar de manifestar minha profunda Contfaiiedade Com a atitude do Executivo, insensível a uma situação que ele próprio criou.
-Com efeito, desde que assumiu a direção do País, o novo
Governo vem perseguindo com ~enodo a ef~_~va c~~quj~~~
':lo pfínCIPió COnSHfuCiOiiãl- dã -iSoiiõli:tia~- a -fim de elirillhar
algumas disparidades existentes entre os três Poderes e, princi--·
palmente, dentro dos próprios quadros do Executivo.
·Isso praticamente se cristalizou com a aprovação da Mensagem n9 219, de 1992, consubstanciada no PL número 2.990~
de 1992, que se transformou, mediante amplo acordo, Íla
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Lein~>8.448, sancionadi rio mesmo dia de sua remessa.-Véja-s_e_
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dades cometidas em fundos de pensões de escitals e fia Petrobrás, envolvendo, sobretudo, o ex-Secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos.
O Citado Aviso ministerial esclarece, ainda, que não dispõe de informações sobre o preço de mercado das ações adquiridas pelos Fundos de Pensões, ·como solicitado, sugerindo
recurso àS Bolsas de Valores para sua obtenção.
Esclarece que a ação fiscalizadora de tais Fundos cabe
às próprias Empresas Estatais Patrocinadoras e, só suplementarm:ente, à Seci-etaria Nacional de Prevídê-ncia Complementar.
Informa, ainda, que encontram-se em andamento, no
âmbito daquela Secretaria, os trabalhos de três COmissões
de Inquérito, de cujas Portarias de constituição anexa cópias.
Em relação aos itens 6 e 7 do Reqüerimento de Infonnação, que tratam, respectivamente, da indicação dos nomes
e, ~gos dos servidores ~nvolvidos em even!uais írregularidades e dos prejuízos sofridos por cada Fundo de Pensão,
o relatório informa não estarem disponíveis, porquanto não
encerrados os trabalhos das comissões apuradoras.
Tendo em vista tratar-se de informações relacionadas com
o objetO da CPI anteriormente referida, tomei a íniciativa
de encaminhar-lhe os dados fornecidos em resposta ao nosso
requerinlehto, a fim de que aprofunde a apuração dos indícios
de irregularidades apontadas, se assim julgar conveniente.
Finalmente, para que fique registra-da nos Anais desta
Casa, solicito à Mesa a transcrição da resposta do Sr. Ministro
da Previdência Social ao Requerimento de Informação n 9 238,
de 1992.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
A VISO N' 144/GM
Em, 23-7-92
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Primeiro Secretãrio do
Senado Federal
Brasflia-DF Senhor Primeiro "Secretário,
··.~ Etn referência ao Oficio SMIN• 2Jl7/92, a respeito~ do
RéqUerimenfo de InfOrmação nl' 2:;8/92, de autOria do Senador
Pedr:o Simon, sobre Fundos de Pensões das Empresas Estatais,
esclareço a Vossa Excelência, de acordo com pronunciamento
O SR- PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) - COI\cedo .a
da _Secre~ria Nacional de Previdência Çomplement~, o sepalavra ao nobre Senador Pedro Simon. .
-- guinte:
O SR- PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se- _ Item 1 _- O montante das. operações financeírãs efetuadas
guinte discurso_.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. senadores Tragt:f pelãs Entidades Fechadas de PrevidênCia Privada, patroci~
nadas pelas Empresas Federais, está apresentado no Demonsao conhecimento de_ V. Ex~ __ a __re:sposta do Sr. Ministro da
trativo Analítico dos Investimentos, em períodos trimestrais,
Previdência Social, Dr. Reinhold Stephanes, ao requerimento
a partir do segundo trimestre de 1990 até o último _tiini.estre
de Informação n' 238, de 1992, de minha autoria.
de 19g1, constantes das Pastas 1 a 8 anexados ao presente.
Através do Aviso n' 144/GM, de 23-7-92, o Sr. Ministro
Item 2- Nas Pastas 1 a 8, encontra-se os negócios realizados,
dá conta das operações financeiras efetuadaspelas Entidades
por parte da<;' 'Sntidades Fechadas, no mercado de ações no
Fechadas de Previdência Privada, patrocinadas pelas Empre~
período de L,arço de 1990 a dezembro de 1991.
sas Federais, apresentado__ Demonstrativos Analíticos dOs Inw
Item 3 - Quanto ao preço de mercado das ações adquiridas
vestimentos, em períodos trimestrais, a partir do 29 trimestre
pelos Fundos de Pensão, informo que a citada Secretaria não
de 1990 até o último trimestre de 1991.
dispõe de controle das cotações diárias do mercado_ acionário.
Tais dados vieram acondicionados em 8 volumosas pastas
No entanto, lembro que· as Bolsas de Valores e a própria
contendo as -ustagens~relatório _das operações efetuadas em
Comissão de Valores Mobiliários poderão fornecer essas inforcada período. Do seu exame preliminar, pudemos averiguar
mações no período solicitado. Registra-se, ainda, que o valor
indícios de irregularidades na aplicação de alguns Fundos de
pago pelas Entidades _çstá especificãdo no Demonstrativo
Pensões das Empresas Estatais, irregularidades estas cuja inAnalítico dos InvestiméDtos ( ações) constantes das ~as tas em
vestigação está a cargo, nesta Casa, da Comissão Parlamentar
anexo.
. de Inquérito des-tinada. _a apurar as. denúnGias de írregularia relevância da matéria, diante da celeridade de sua transformação em norma legal.
Do mesmo modo, a aprovação da Lei Delegada que Possibilitou ao Presidente da República legislar, por tempo determinado, sobre a correção das gratificaçOes das funções do pessoal,
do Executivo, foi outro aval do Legislativo às intenções lsonômicas daquele Poder.
Por todo o exposto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
veto ao PLC número 27, de interesse não só- dos funcionários
dos antigos Correios,-·rna:s de toda uma _filosofia -línprimida
pelo Governo Federal, com a total c prévia ãriiiência do Legislativo, esse veto não deixou de causar surpresa, além de um
considerável abalo no relacionamento iSánõmíco -previsto na
Constituição Federal.
A responsabilidade pela correção dessa injustiça cabe
agora ao Congresso Nacional.
Similar atitude já fora assumida pelo Legislativo, ao se
negar a manter o veto presidencial a projeto de lei que complementava a aposentadoria de ferroviários, fazendo promulgar
a Lei nUmero 8.136, de 1991, que deu o_rigeni à iniciativa
de equiparação pela qual_~tou _enviando meus_ mai.Q.re.s_esforços.
Diante da insensibilidade caracteriza pelo Executivo em
torno de uma situação de cristalina transparência jurídicoconstitucional. não posso-deixar de manifestar minha perplexidade pela desatenção cometida contra os fUndoiiádos do
antigo Departamento de Correios e Telégrafos que, à sua
hora, deram tudo de si para conseguir lançar a base responsável pela situação privilegiada em que se encontra o País
no setor das telecomunicações.
Fazer justiça a esseS lunció"riários- é dar razão a própria
determinação da Lei Maior. que manda assegurar "isonomia
de vencimentos parrt cargos e atribuições iguais ou <~.ssemelhados"'.
--- -------O COngresso Nacional já se mostrou consCiente-des~e
princípiO, ao votar-favoraVelmente à niamiteri.ÇãCfâe sUa d.e:cisão quanto à complementação da aposentadoria dos ferroviários. Fica, agora, em suas mãos, fazei' preValecer sua vontade
expressa na votação ao Projeto relativo aos funcionários do
extinto DCT, em respeitõã justiça, ã Constituição e à própria
coerência acerca daquilo que, majoritariamente, decide.
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Item 4 - Não obstante a ãção fíScaliz3dOra sOb-re--os fmldos
de pensão de Empresas Estatãis Federais seja atribuição des~
tas, conforme dispõe o parágrafo 1" do artigo 35 da Lei n~
6.435, de 15-7-77, competirido à Secretaria Nacional de Previdência Complementar, aÇão fiscalizadora complementar, somente a pedido das referidas Empresas ou de Ofício, na omissão destas (parágrafo 2' do mesmo dispositivo legal). ·
Item 5- Atualmente, no âmbito da referida Secretaria, encontra-se em andamento os_ trabalhos de 3 (três) Comissões
de Inquérito constituídas pelas Portarias n~ 8,_198 e 299, de
24-4-92, 24-6-92 e 16:7-92, respectivamente, conforme cópias
em anexo.
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Item 6 - Quanto aos ítens 6 e 7, do cítado Requerimento,
a mencionada Secretaria ainda não dispóe das informações
resultantes, de vez que o processo está em fase de apuração.

Finalmente, infor~o que_ os dados complementares sobre
as operações finanCeírãs realizadas pelos Fundos de Pensão
das Empresas Estatais serão encaminhados, oportunamente,
à medida que sejam fornecidos pelas_ Entidades à Secretaria
Nacional de Previdência Cóinplem(mtar desta Pasia.
Atenciosamente. - Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência SociaL
-
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O HlNISTHO Dr: E~TADO 01\ J'Ff:VIUf:t-ICl.ft, SOCIM., no uso
das
~:rlt>tdt;:ioc>'~ rr"'"ÍIIõt<~=· no inciso l ~., .uU•r-' ;lc, co!'bi.~o..,~Jn <.""ro u Seçio
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O SR. PRESIDENTI!; (Dirceu Carneiro)_- Concedo a
palavra ao nobré Senado! A~(rédo CampoS:- O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,_S~ e Srs: Sen.adorcs,
já manifestei a órgãos de impre!lsa de Mmas Ger_ats, re_tteradamente, minha posição quanto áo prõgrama de mvesttmentos
para o setor siderúrgico e riúneral do meu E~ta~o, r~r-~
sentado pcia Companhia Sid,.;gürg1ca Relgo-Mt?eua: ~~é~
do mais, tais .investlroenros ~.:_,,,;_:;.;-(, poss1veia dtv~rstt!caç~
das atividades da empresa,...: '--F-'-·-=- .. ,...... n;,:;ra em lüt:Vltá~ets
ganhos económicos e sociais. No em.inin. port!i\ ..:;uP. t~do ISSO
se reverta em benefícios para Minas, é fut:dRmcn~Jli que a
referida diversificã.ção da Belga mantenha sua aüvidade no
Estado que deu origem a ela: Minas Gerais.
.
O Jornal Diário do Comércio, de Belo Honzonte, na
edição do dia 31 de julho último, publicou um edit?~ial intit~
lado "Em defesa de Minas", chamando a atençao para o
significado dos referidos investimentos e d~ sua import~n~ia
para o comércio econõrtijç_offiineirO.
- _ - ·'
-Diz o referido editorial:
.. Em defesa de_Minas
__
A Companhia Siderúrgica Belga-Mineira está
anunciando ambicioso programa de investimentos que
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prevê, além da expansão de suas ativfdades tradicionais, nos carripos siderúrgicos e mineral, crescente diversificação o presidente do grupo, François Moyen,
nO ramo da produção de celulose, projeto no qual será
aplicado US$1 bilhão, recursos reunidos pela própria
Belga, a Companhia Vale do Rio Doce e outros dois
parCeiros. Embora o empreendimento, nos seus detalhes, só deve ser anunciado no final do mês de agosto,
alguns pontos essenciais já foram apUrados por este
JOrnal. Sabe-se, por exemplo, que os outros dois sócios
_deverão ser o grupo Suzano e o Banco Económico.
O investimento previsto já nos permite antecipar ·
o vulto do empreendimento e, conseqüentemente, seu
·sigÍlificado ecoriômicô,- traduzido na produção anual
.de 400 mil toneladas de celulose, IJa ampliação da oferta
de empregos, a abertura de oportunidades indiretas
para outras atividades económicas e na geração-de impostos. Minas Gerais, portanto, tem "todas as razões
para desejar sediar o novo empreendimento, o que,
entretanto, pode não acontecer. Porque, como este
jornal está noticiando nesta edição, existe uma forte
tendência para levar a fábrica para o Espírito Santo,
sob o argumento de que, sendo parte substancial da
-futura produção destinada à exportação, ela estaria
mais próxima ao porto de embarque.
Pelo que se sabe, a decisão definitiva ainda não
está tomada. É hora portanto de agir, demonstrando,
em primeiro lugar, que Minas Gerais reúne todas as
condições para abrigar a nova fábrica, sendo bastante
not:::.r que dos 100 mil hectares_de áreas reflorestadas
que fornecerão a matéria-prima, 70 mil encontram-se
--em Minas e apenas 30- mil no Espírito Santo. Além
disso, é fundamental assinalar que o empreendimento
reúne duas empresas que têm suas raízes no Estado:
a Belga-Mineira, que aqui nasCeU e aqui continua desenv_Qlvendo suas principais atfvidades, e a Companhia
Vale do Rio Doce. .
.
__ _ Quanto à sçgunda, é fundamental tomar em consi--.;- deracão.: que, ao longo de 50 anos de atividades, aquela
empresa retirou do território mineiro 1 bilhão de tone- lada~ de (IIinério de ferro que, a valores de hoje, corresp-Onderiam a aproximadamente US$20 bilhões. Apenas
no ano passado a empresa faturou, com a extração
de 69,7 milhões de tonelad_as, das quais 37,1 em Minas,
mais de US$2 bilhões, que representam 51% de sua
receita gio?al. Es~es mí~_eros_estabe~ecem um ~nculo

Agosto de 1992

DIÁRIO DO C:ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

e um compromisso que não podem séi'" Clesfeitos unilateralmente. E que devem ser retribuídos, sobretudo, na
forma de reinvestimento gerador de riquezas pelo menos até certo ponto Coinpens3tõi"lãS-;- principalmente
se se considerar que, ao contrário dos estados petrolíferos de nosso País, Minas não recebe royalties. E como

dizia Arthur Bernardes, com a sabedoria e a experiência do estadista que foi, minério-não dá duas safras.
. Assim, a origem das duas empresas, de sua prospe-

ndade e, portanto, de parte substancial dos capitais
a serem investidos na fábrica de celulose dão a Minas
o direito legítimo de reclamar que ela -seja iD.stalada
em seu t<:rritório e de lutar com tod~s _as suas forças
para que 1sto efetivamente aconteça. E é o que efetivamente se espera das duas empresas, do governo local,
da bancada mineira no Congresso Nacional e dª-s lideranças empresariais, que desde já.deveM estar alertadas
para o risco de o Estado vir a perder este importante
projeto."
Sr. Presidente _e S!~: S-enadores, julguei oportuno. tr.azer
essa matéria ao conhecimento da Casa, para que fique desde
já denu_nciada qualquer atitude de retirar de Minas a instalação
da fábnca de celulose decorrente da aplicação do investimento.
Apresento, assim, de público, no Diário do cOmérc-iO,
os meus parabéns pela visão e pelo papel assumido. Quero
crer - e espero firmemente - que a linha desse importante
jornal continuará a ser a mesma: sua luta deStemida em defesa
dos· interesses do nosso Estado de Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).-' Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'' eSrs. Senadores,
já não há dúvida de que a abertura económica, calcadã apenaS
na redução drástica de tarifas aduaneiras, representa grave
ameaça ao grand.e património que representa o nosso parque
industrial. Castigadas por niãis-de dez anos de recessão económica, com breves e intermitentes hiatos, nossas indústrias
sofreram substancial descapitalização, acompanhada de inevitável atraso tecnológico, que inviabiliza sua competitividade
com concorrentes estrangeiros.
Estudos realizados por instituições idóneas traçam um
quadro sombrío, na década de 90, para o futuro da indústria
brasileira, registrando umà convergência de fatores adversos,
que vão do atraso tecnológico à falta de investimentos, da
recessão às altas taxas de juros e·, para agravar ó panoramã
negativo, a perspectiva de l:l_ma abertura às importações sem
as necessárias cautelas.
O Brasil conseguiu rriontar o que era considerado, há
pouco tempo~ como o mais eslável parqUe industrial do Terceiro Mundo. Isto foi possível mediante um tra~alho persistente e continuado de vários governos e, pelo menos, do s~ri~
freio de três gerações de brasileiros. A chamada política de
substituição de importações- cOmeçou no GOVernO de Juscelino, beneficiando-se dos ~Vanços e preparações registrados
nos Governos Outra e Vargas, como a inau:guráçã_o das primeiras usinas hidrelétricas e da Companhia Siderúrgica Nacional. A ameaça que surge agora poderá decretar o desaparecimento de algumas áreas industriais impõrta-ntés, co~o a
de bens de capital. Porém, nem o setor automobilístico, domi'nado pelo capital estrangeiro, está livre da ameaça de sucatea-
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mente tecnológico, alvo fácil da ação predadora da competição
dos_ veículos importados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse panorama sombrio
está sendo delineado por an~lises feitas pelos própriOs empresários do setor industrial, cujas cópias, ao que se informa,
circulam ainda _reservadamente na Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo. O estudo analítico coincide com
a indicação, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, do
engenheiro Eliezer Batista, que teve pipel decisivo--no crescimento da Comp3rihia Vale do Rio Doce, uma das maiores
mineradoras do mundo.
O estudo procura identificar fatore-s que poderão sufocar
nosso parque industrial, advertindo que a indústria de transformação foi a grande mola prOpulsora do desenvolvimento económico brasileiro no período de 1965 a 1980 (crescimento
de 9% a. a.). Graças ao papel dinâmico do setor industrial,
a economia brasileira cresceu, como um_ todo, à taxa de 9%
a.a., perdendo impulso a partir do início da década de 80.
- Por coincidência, foi durante a chamada década perdida,
os anos oitenta~ no_ Brasil, domin~dos_ preponderantemente
por políticas recessivas, que a indústria dos países desenvolvidos e dos "tigres asiáticos" incorporavam produtos e- processos produtivos desenvolvidos pela nova revolução científica
e tecnológica. A rapidez com que se processou a incorporaÇão
das novas tecnologias, naqueles países, aume-ntou o atraso
tecnológico de nossa indústria em relação ao patamar que
acabaram estabelecendo.
O parque industrial brasileiro sofre_ as conseqüências de
redução drástica na taxa de cresc~ento dos investimentos,
que foi de apenas 0,7 por cento de 80 a 89, enquanto que
o Japão crescia 5,7 por cento, a Coréia 11,6 por cento, a
Espanha 5,3 por cento.e os Estados Unidos 4,7 por cento.
A defasagem brasileira no crescimento produziria efeitos _Eerversos nos investimentos, de tal forma que deixamos de inco-rporar inovações tecnológicas que hoje enriquecem as estru~
turas produtivas dos referidos países.
A indústria nacional só terá condiçõeS -de- sobreviver sCo Govemó-TOimtilar projeto adequado a esta realidade e de
execução a longo prazO, com o objetivo de promover a competitividade nos 'diversos segmentos. Recomendam-se, para uma
efetiva reinserção do Brasil na economia internacional, políti~s de concorrência, aumento da nossa- cOmpetitividade. Não
é possível sujeitar a nossa indústria a uma competição selvagem com os ;>redutos importados sem ajudá-la a adquirir
máior nível de competição.
Não se critica a abertura da economia. Muitos achain
que ela deveria ter sido lançada na década de 80, adotando-se
os necessários cuidados para preservar_ o que cónstrufm_os a
tão duras penas. O que se critica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a política simplista que o Governo resolveu adotar para
a abertura da economia, calcada, apenas, numa suicida redução de tarifas aduaneiras, sem preparar nosso parque industrial
p-ara. a competição coril seus concorrentes estrangeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a avali~ão que procedem
os próprios empresários é desoladora e inquietante para o
Brasil. Senão vejamos a análise, setor por setor, do nosso
parque industrial ..
Bens de capital - no período que vai de 1965 a 1980,
a indúsitria de base foi o setor industrial que mais_ cresceU
- 621 por cento - mas que acabou entrando em processo
de violenta redução durante toda a década de oitenta. A depressão ·do mercado para esse núcleo estratégico do nosso
parQue industrial acabou representando um golpe mortífero,
O-
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uma vez que o impediu de acompanhar a incorporação das
velozes inovações tecnológicas processadas pelos concorrentes

estrangeiros.
.
Os dois últjmo~_ "anos de_ aprOfuridameniô _da reces~o
inviabilizaram praticamen_te o ..setor _d~-~5~-n(d~- capital sob
encomenda. Na verdade, pode-se considerá-lo quase perdido.

Os especialistas acreditam que, doravante, este importante

setor industriallimitat-Se-á afabricar alguns poucos itens sofisticados de uma antes..a.mpla carteira, e assim mesino em associação com empresas estrangeiras._ Haverá queda mesmo. nc:>

segmento dos bens seriados. Estão

am~açadas,

inclusive, em-

presas de porte internacional na área de máquinas-ferramenta.

~

A indústria automobilística brasileira _chegou a dete_r 3%
da produção mundial de ve_ículos. Por conta da recessão do
último decênio. essa fatia se reduzia_ a 1.80% em 1990. A
recessão, limitando o mercado iruerpo, deter~inou ~ma queda de produção que teve o perverso efeito de impedir a incorporação pela indústria automobilística brasileira de equipamentos e modernos métodos de produção ganhos pelas suas
competidoras estrangeiras.
_
Nossa indústria de veículos contentou-se com..~ introdução de número insignificante de robôs,: item tecnológico a
que recorreram as indústrias estrangeiras de vetculos con\.iÕtensidade. Limita_da tecnologicamente, _defasada_ no que diz
respeito a moó_emQs métodos d_e_produção, a indústria automobilística brasileira ficou extremamente vulnerável a u._ma.
concorrência com produtos síniilai-es estrangeiros.
O baixo nivel tecnológico pode ser avaUado pela idade
média dos equipamentos que, se em 1980 era de seis anos,
em 1991 passou para nada menos que doze anos. É verdade
que a única indústria realmente _competitiva do mundo, no
setor automobilístico, é a japonesa. Toc;las as demais, indusive
a alemã, protegem-se da japonesa mediante o estabelecimentO
de barreiras não tarifárias.
Relatórios do GAti coiD.Provam essa realidãde. Se o
Governo concretizar _a anunciada abertura da economia, com
a redução das tarifas aduaneiras, a lri-dúStria:_automobilísticas
brasileiras não terá condi.çQe_s c;te enfl:en~~r ª_c;:ompetição dos
produtos importados. Cotno estamos tratandO _de s.ubsidiárias
de matrizes que não estão conseguindo cqmpetir com os japoneses_, é lógico que não incorpora nível tecnológico à altura
de uma intensa concorrêncja com os japoneses. Até porque
as matrizes conf~rirão prioridades aos merc,ados europeu e
americano, pela evidente importância de ambos no comércio
mundial de veículos.
N? item Bens de COnsumo Durávei~ reg!~tra-se total
ausênCla de uma estratégia que tivesse por objetivo a internacionalização desse setor. Tal lacuna decreta a falência da nossa
indústria de bens de consumo duráveis, se houver a liberalização dos produtos importados con.correntes._ Sustentam· os
especialistas que as empresas desse set_or se_ enfraqueceram
no último decênio, sofrendo brutal processo de _descapitalização graças ao aprofundamento da recessãp _ecop.ômic-3:~
nos útlimos dois anos.
Os problemas da indúÚr·i~ de bens de cónsumo duráveis
são os mesmos do setor de bens de capital e da ind.ústriaautomobilística. Não absorveu os últimos progf'essos tecnológicos, sofreu os efeitos da recessão de forma dramática e
não se benefiCiou de IJ..ma política industrial q~e tivc!sse ·Por
objetiVó ·a sua incorporação ao mercado internaçiqnat. A competição jogará o frágil setor de bens de co.nsv.mo duráveis
e uma desigual disputa com grupos internacionais que traba~
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lharn com vantaJOsas escal~s de produção, que lhes permitem
vaptagens comparativas, inclusive nos preços.
Bens intermediários- A escala_de_ produção poderá ser
. fat~l par~ m~tos insumos_ químicos, que deixarão de ser fabricados no Brasil, substituídOs pelos impOrtados._ A química
-fina, que se beneficiou de muitos _cuidados, nos últimos tempos, está ~laramente ameaçada. A partir de 1990, o Brasil
deixou de produzir uma razoável quantidade de fármacos.
Haverá, em compensação, boas possibilidades de promover
~~bstancial progresso na química de base, se houver uma reest.rut':lf3_)ãO consistente que objetlve fazer densa concentração
\Je. capital e·nfre ·poucos grupos económicos.
Sustentam Os técnicos, Srs~ Senadores, ser indispensável
__ acaba_! com as industrias monoprodutoras do setor petroquímícoS, de forma _a- coDferir à nossà indústria de petroquímica
perfil compatível com o que existe de mais moderno na índús-tfia_ similar estrangeira.__
.se houver Ulf-la melhoria estrutural de competitividade,
o Brasil terá condições de consolidar a participação de empresas nacionais em setores exportadores, como siderurgia, papel
-~e ce1ulosc. Porénl., se não equiparar seus custos _aos dos
·majs m_odernos portos lnte=rnacioilais, será fatal o enfraque·
· -· - ~· ·
cimento desseS Sétores;
Na áreã. de-· fecnologia de ponta, Ús f:sPecia{istas estão
pessimistas, julgando que dificilmente surgirão op<lrtuni_dades
reais _para as_ empresas nacionais. No ~etor_ de informática
em _hardware, J?Or exeniplO, aguaràa-Se uma redução sig~ifi.:.
cativa na produção, de\·endo ser Substituída por importações
de equipamentos tecnologicamente mais modernos.
Acredita-se que a reserva de mercado deveria ter sido
alterada, há muito tempo, por uma política setorial que pro~
movesse amplas reformas, a exemplo do que se preocuparam
em fazer os "tigres asiáticos" para garantirem sua presença
em seton:ie tanta importância estratégica. Não.tivemos lrtlagi_nação ·para -substituir a reserva âe mercado- çor algum novo
-instrumento de estímulo aos fabricantes nacionais.
-Espera-se que os inves~inlentos em_tlovOs _negócios lirili-tem-se a associa5ãó entre empresas naciond.is e de capital
estrangeiro. Tais associações não estarão interessadas em fabricar esses produtos no Brasil, mas em montá-los ou simplesrrierite importá-los. O Brasil perdeu a chance de dese_nvolver
uma indústria de informática moderna ~ competitiva.
A situação parecer ser meuos desconfortável no setor
de bens de consumo não-duráveis. Na ár~ têxtil, áinda que
a média de equipamentos seja de 15 anos~ a situação é bastante
razoável_. Os grandes grupos estão em _condições de enfrentar
a ·concorrência estrangeira. Como todos ns demais setores
industriais, o têxtil tem como grande_ adversário na recessão
- e não a competição estrangeira.
___ · --~_nquant9__s~ veri~i_cam sombrias a'!lleaças a esse património do povo brasileirõ, qtie é o nosso parque industrial,
minucioso levantamentq procedido por uma empresa do setor
do "agrib~~ineSs" revela que o Brasil dever.ia estar produzindo
143 milhões de toneladas de grãos- o dobro do que o GoYet'U1Y anunciou para a presente safra -_.a fim de_ permitir
unta nutrição adequada à produção brasileira.
-- o-unegócio agrícola", que jnclui a cadeia de alimentos
e fibras,_ da produção no campo à sua industrialização, incluindcf osTrlSumos agrícolas- fertilizantes, defensivos, sementes
...:-;..--geravam apenas 44 bilhões de dólares em 1950J_ e _subiram
para }75 bqhões de dólares em 1.980, _d~vendo chegar a SOO
bi~hões de d?lares _no fiilãl deste século. A agricuitUra, iJobalmente, movJmenta negócios calculados em 125 bilhões de dó_alguma~
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mais procurados para aquisição. estando preserite em estandes
lares, em 1950, devendo este valor_:subir para 750 bilhóés
de dólares em 1980. Estima-se que, na próxima década, o - de quase todas as empresas. ·
- A reàlização de trezentos mil transações - aí concluídas
negócio agrícola movimentará mais de um trilhão de dólares,
em todo o mundo.
tanto as-vendas concretizadas quanto as encaminhadas durante
o eVento - apOnta para uma· movifuentaç3:o de Cercit de- úS-$
O proCessa meato e a d1Stribu1Çao
alllnentos movimen1.5 bilhão, significando tãl Voluine quase Odobro do registrado
tavam 250 milhões de dólares em 1950; em 1980, mcivinientaram dois trilbões de dólaieS. Espera-se (}Ui; iiO--ano 2000 mi FENASOFf do ano passa~clo - US$ 800 milhões, que
~quivaliam a dez por-cento do faturamento anual do setor.
a movimentação alcance a formidável cifra cle_quatro tlilhões
A participação de empresas estraugeiras ....c cento e quatro
de dólares. No Brasil, os g'?vemos ~itão_ p~~cem atentos à
no total-foi outra marcante ca~•acterfstica da 6• FENASOIT.
importância que assume no mundo 11 neg6cio agi"ícolã'', o chamado agribuslness.
Cerca~ vinte~ oito ~mpresas, sem qualquer coritaio anterior
Nosso Pãís não revelOu capacidade parã d~f!Jlir unia .POli- cóm o Brasil, estiveram Preserites ao Anhembi. Além disso,
tica agrícola consistente e, duradoura, que seja calcada em no último dia do evento, já estavam vendidos mais de sessenta
por cento_ dos quarenta e seis mil metros quad~a~o~ d_o_~paço
preços compensadores e numa real_assistência técnica _e creditícia. Os preços de garantia aos produtores, já~publicado no
reservado para a 7• FENASOFf, reállZar~se entre 20 e 23
Diário Oficial, situam·se eni níveis -súpefidíes-áõsdo mercadO:
de jUlhO do próximo ano. ConsiderandOqi.ie~emagosto, vence
Acontece que o Governo não está ComptãridoSos exce~dentes, a primeira partela do contrato pa.ra o evento de 1993, a FENA~
conforme determina a lei. A garantia para a saca de _6() quilos SOFf está a con-firmar-Se -como um inoÍnenio sigÍlificativo
de arroz é de 19 mil e 200 Cruzeiros~-~maso;--no ·merCã.do, o -p3i3 Oencaminhamento e a r~lização de negócios no restante
do ano.
produtor consegue, no máximo.17 tnil cruzeiros. ·com o milho
Nesse contexto, cumpre enfatizar o anúncio'- realizadO
a relação é de 12 mil e 700 para õ-nze mil, e com o feijãO
durarite o· evento -:- da criação do "Projeto Soft Exp 2.000",
é de 53 mil e 200 cruzeiros para 48 mil.
Se não conseguimos pre~retvãt' o- fiOSSO- pãt(fue illdustria1 amplO-prõgrama de apoio ao software nacional, mediante estíde graves ameaças, até hoje, por outro laOo, não nos revela- mulo à ~xportação de produtos desenvolvidos no País. A proposta é tomar o Brasil, até o ano dois mil, um significativo
mos competentes para traçar uma política agríOOla que apro~
expOrtãdor de software, atingirido valor na faixa de dois biveite as inegávds vantagens oompatativas que -temo-s eni relação a outros países --exlensão contiriental, grande oferta
lh?es de dólares ~os pró~D!!_(?S sete i:\!10~, o equivalente a um
por cento do mercado mundial. Embora tal meta possa parecer
de terras, sol o ano inteiro, ausência de fenómenos--naturais
devastadores. Resta-nbs, como conclusão, ao-finalizar o pre: ambiciosa, especialistas do s.etor gara~tem que ,_com a coordenação e o âpoib necesSários, existem-grandes possibilidades
sente pron1:1nciamento, ãdmitir-q"Ue, infeliz e~tá a correr- a
para sua concretização.
__
__
indústria nacional: recessão, atraso ·tecnológico, altas taxas
Assiro, para ariuilciar medidas_,_ visando a atingi{-esse obde juros, inflação persisterite,-abe_rtui"a às importações- fat()jetiVO, réUiliram-se na -6~ FENASbFT representantes dê órres que_somados estão pondo a risco o parque-industrial brasígãos do Govem9_ e de empresas nacionais, além de oitenta
leiro e inibindo a competitividade que o tornaria-viáVel.
A insistência dessa política e:Stá-desrilontandõ e deSestabi~ entre as seiscenta~ associadas à ASSESPRO ,...,- Associação
·
Iizando a sociedade brasileira ·que, por -s-mn:rez;-esrãeX't:gindo, Nacional-de Empresas de Serviços de hiformática.
Nó primeiro· estágio, o "Projeto de .Soft :Expo 2.000"
pelos evidentes sintomas de exaustão que jâ deixa â mostra,
irá destinar nove milhões. de dólares para pólos de desenvolque autoridades govemrunentai~· processem à teVisã(Y de tal
vimentq de programas de computador, a serem instalados
política que nos segrega do grupo dos países desenvolvidos.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente, S~' e Srs. Sena- em seis cidades do País. A escolhi deveiá incidir sobre aquelas
que reúnam, ao- mesmo tempo: 3.çó_es concretas de incentivos
dores.
dos governOs locais ao setof; na forma de subsídios fiscais
Muito obrigado.
ou outros de diferente natureza; estabelecimento de incubao SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) ___: Concedo a~ doras ou parques tecnológicos especializados; bons dePartapalavra ao bobre Senador Nelson \Vedekin.
mentos de informática ou coi-relatOs, nas universidades ou
O SR. NELSON WADEKIN (PDT- SC. Pronuncia o institutos de pesquisas locais; empresas de software em número suficiente para sinalizar vocações regionais na atividade.
seguinte discurso.) - Sr. PreSii:lente, s~~- e·_srs~ .Senadores:
Nesse difícil momento por que passa o País, Sr. PresiA realização da 6• FENASOFf - Feira Internacional
de Sofware, Hardware e Serviços de Informática - . em São ~ dente,-Sr"' e Srs ..Senadores, assolado por uma profunda recesPaulo, entre 21 e 24 do mês passado, firmou-se cOmo o grande -são e por uma grave crise política e étiCa,- Dão pOderíamos
deixar de _regiStrar, nesta Casa, notícias_ de _eventos que, por
evento nacional do se to r no primeiro semestre deste ano.
sua magnitude, nos animam, além de levar-nos a reafirmar
Visitada por mais de oitocentas mil pessoas nos seus quaa crença: na ·grandeza e no futuro dp Brasil. Tais fatos vêm
tro dias de funcionamento, reuniu a Feira novecentas eritpredemo'nstrar que, acima de atitudes por toda a Nação repusas distribuídas por seiscentos estandes, proporcionando aos
diadas e denegadas, há o Brasil que trabalha, que cresce,
usuários o conhecimento do que de mais moderno e autal
existe em ter~nos de tecnologia de informática:-_ que-luta por um futuro melhor para o País, em acordo e
consonância com valor de seu povo.
Com efeito, na Feira não faltaram novidades, concenMuito obrigado!
trando~se as grandes atrações na miJ!íaturizaçáo e na multimídia. A utilização de texto, som, iniãgeiri paraaa e em moviO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
mento atraiu enonne públic.)o O WlndoWas, softwaie d3 Mipalavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
crosoft, que cria ·ambiefite gráfico de tfabalhó e pe"rnlite a
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
utilização da multimídia- já rendeu treze milhões de cópiaS
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs._SCiladõf~.
desde que foi lançado há dois anos - foi um dos programas
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no Próximo dia 28 do corrente, a Legião Brasileira de Assistência completará 50 anos de sua criação, ocorrida nos idos
de 1942, por inicíativ-a de Dona Darcy Yargas, esposa de
Getúlio Vargas.
Durante este_ mês, em todo o Brasil, haverá unia ailipla
programação de eventos comeffiorativos- dos 50 anos da LBA,
inicialmente incumbida de assiStir aos familiares dos pràcinhas,
que foram aos campos de luta da Europa participàr da II
Guerra Mundial.
Ao longo destes- anos, alén1 cié: cumpri i- este- miS"H':r, a
LBA cresceu, ampliou seus objetivos e áreas de atuação, e
tornou-se uma grande instituição que têm prestado relevantes
serviços ao País na assistência que presta às populações ca'rentes.
Em Sergipe-, o SupCririiendente da LBA, Dr. José Cados
Martins, já designou comissão incumbida de preparar a programação comemorativa do evento, no Estado, quando será
inaugurada um_a galeria_~m homenagem aos seus __ex-dir~~~
tes, _que durante es_tes últimos 50 anos con~ibuíram para consolidar e fortalecer a ínstituiÇão, que, em todo o País, tem
procurado comprir as suas finalidades de assistir social e materialmente aos necessitacJOs do -~mparo e assistência do Estado,
tomando-se uma entidade acreditada, nacional e Intertlacionalmente, dedicada à promoção social à família de baixa renda, da criança ao idoso_._
A LBA, hoje, é a maior agência de assistência so.cial
do PaíS~ timá entidade erÍJ.penhada, com resultados extraordinários, no amparo e promoção sócio-económica da população
carente.
_
Fina"lizando, Sr. Presidente, associo-me aos feStejoS dqs
50 anos da. LBA e peço a transcrição, com _o meu pronunciamento, do artigo publicado no Jornaf da Maphã, edição de
19 de agosto, intitulaçlo, "LBA OOm<!rilor~ 50 anos d~ existência".
·

DOCUMENTO A, QUE SE REFE;RI;: O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Jornal da Manhã
Domingo e Segunda-Feira, 19 e 20 de julbo de 1992
LBA_COMEMORA 50 ANOS DE EXISTWCIA

A Legião Brasileira_ de Assistência- LBA, está comemorando 50 anos de existência. Uma instituiçao-·que foi criadã
para atender a família_ de pracinhas, cresceu direcionandoações para a população desprovida de recursos. Criada para
atuar como instrumento governamental de grande alcance social, a LBA tem urna experiência que lhe permite hoje, no.
momento que a atenção e as esperanças de todo povo brasileiro se conc~ntram na expectativa de uma vida mais justa
e menos elitista, adotar sim, uma pos!ura crítica de suas ações,
mas jamais permitir que este contingente populacional. atrelado a seus programas, fique a mercê da própria sorte.
''Nos servidores da LBA, ªssumim,_os compromisso junto
a esta população. Quando. diz~m9.S sei:Yidores da __LBA, nos
referimos_ à_queles que _ao lon_go dos anos vêm desenvolvendo
uma luta ferrenha em prol dos menos favorecjdoS. Nos referimos àqueles que estão neste órgão, porque ·se identificãm
com a causa social. No!> referimos àqueles que- ao longo destes
anos, contribuíram para que a Legião gozasse de Credibilidade'', disse o Superintendente estadual, José Carlos Martins,
s_alientando que "não tem sido fáci.l para órgã? nenh~~-t~ba-
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lhar com escassez de recursos que o país entrenta ponta a
ponta''.
"Neste sentido, a Legião Brasileira de Assistência não
foge à regra, mas ~orno servido! do órgão há 13 anos. na_
função de médico, e hoje ocupando o cargo de superintendente justamente no ano que a LBA completa as Bodas de
Ouro, temos maior responsabilidade a cumprir com as metas
estabelecidas para melhor atendimento à faixa mais carente
da comunidade".
O médico José Carlos Martins destaca o trabalho anônimo
dos seryidores da LBA ''que com aínor e dedicação independente de categoria. são como notas de uma partitura harmonizando os acordes de uma melodia que minimiza situações
angustiantes no _cotidiano de nossos usuáriÇ>s'\ O superintendente agradece as autqridades, federais, estaduais, municipaiS, lideranças políticas e comuni<iad.e pelo apoíO Sempre
presente nesses 50 anos de existêncía da LBA. "Presto também uma homenagem significativa aos servidores aposentados
que ajudaram com amor a construção da LBA em _Sergipen.
. ~ O SR: PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB - AL. Pronunciã o seguinte discurso.) --Sr. Presiden~e, Sfl'"'l e Srs. Senadores:
Há poucas semanas ocupei esta tribuna para anunciar
que estou. concorrendo ao cargo de Prefeito de Maceió. Em
meu pronunciamento pude colocar os motivos que me condu-_
ziram a esta candidatura, a grave crise por que passam a
cidade de Maceió e o Estado de Alagoas, submetidos em
dobro aos problemas que boje todo o Brasil enfrenta. .
O Congresso se fortalece a cada dia, ocupa novos espaços,
oferecendo à nação a estabilidade democrática em meio a
mais profunda e _grave- crise política .e económica:· M3.is do
que foco da movimentação política, o Congresso se consolida
como forum das grandes discussões nacionais, se preparando
_cada vez mais para discutir questões técnicas árduas, de difícil
comunicação à sociedade, mas funâamehtais ao -destino do
País.
·
· A construção de uma so-ciedade mai~ ,demo~r~tica, Justa,
de proa econóniia revigorada e competitiva, não será produto
instantâneo de cabeças iluminadas, mas frutO de árdua discussão em que os interesses devem se confrontar.
Opositores, com posições legítimas e excludentes, deverão buscar aqui o ponto de equilíbrio, que hoje parece tão
distante.
·
Com prazer ocupo esta tribuna para prestar coritas de
_ uma tarefa que vem sendo conduzida no âmbito da subcomissão de Minas e Energia e para córnutiicar que apresentei
um projeto que representa a conclusão de mais uma etapa
desta importante missão, qual seja, a de colaborar na construção de uma matriz ehergética que abra novos caminhos de
desenvolvimento ao País. Este projeto teve origem em nosso
acompanhamento e preocupação com a grave crise que passa
o setor energético brasileirQ, particularmente o elétrico, componente setorial da saturação e exaustão de um mOdelo de
crescimento económico adotado.
O modelo energético autoritário, auto-suficiente, centralizador e essencialmente dependente do _estado se exauriu,
por ·niais que se reconheça que, com ele aUmentamoS em
15 vezes a oferta de energia nos últimos 20 anos, ponto de
apolõ- de uma inv~jável.e ~versificado parque industrial.
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Finalme'nte convergiinos paià um Íexto que comtempla
o modelo exauriu-se, não apenas pelos equívocos diSuma_ proposta modema, que certamente será um excelente
torções que provocou na ecoiiomia brasileir~, mas também
eixo para as discurssóes que ocorrerâõ nesta Casa e que darão
pela impotência de responder aos desafiOs e _demandas da
ao setor elétricO a- gàrà.ntia de ser urD indutor; iião- um
sociedade e p~r não se adaptar a exigências da Constituição
de 1988.
freio ao desenvolvimento do País.
As decisões a serem tomadas no Congresso Nacional reNossa política energética, responsável pela absorção hispercutirão profundamente no seto_r_ de -energia e em tOdâ a
tórica de 40% dos investimentos públicos, reproduziu modelos
industriais e de crescimento dos países ricos, cte clima frio - -sociedade. Alteraremos certaffiente o trânsito de bilhões de
e temperado. Não levamos em conta nossa vocação energética
dó. lares que hoje mudam de mã~s em nome do atendimento
a nossas demandas de eletridda .
de país tropical, as nossas possibilidades económicas, a realiTomaremos mais transpar tes e menos vulneráveis a
dade política e sõcial nem nossas limitações de nação ainda
interesses ~~nores as decis_ões ·ue produzem estas imensas
em desenvolvimento.
transferências de recursos e riquezas.
O modelo atual incentivou a lógícâ perversa do desper-Atrairemos investimentos-privâ.dos indispé-n-sáveis ao sedício, induziu artificialmente o consumo, via tarifas compri-- - - -midas e subsídios elásticos. _
- tor e COnciliaremos os justos inteiesses dos investidores com
os legítimos interesses do consumlâor e ao' cidadão em ter
A ordem era construir, expandir a oferta, sem Se atentar
um suprimento garantido ao longo do tempo e a um preço
para a qualidade da demanda e as formas de consumo.
razoável. Promoveremos a conservação de energia, o uso de
O modelo energético brasileiro esgotou-se pela absoluta
fontes renováveis e não poluentes, estimularemos a produção
impos~bilidade de oferecer a certeza econômica, a segurança
descentralizada de energia, descentralizando também o consupolíticã, a estabilidade social e a iaranti3. estratégica. Tal afirmo e o próprio modelo de desenvolvimento.
mação é hoje ponto de unanimidade nacional, quando a próO Congresso, e só o Congresso, pode conduzir esta discuspria política macroeconômica do gove_mo federai d~_uma clara
sinalização de que o estado pretende rever -o seu papel, dimi- -sao,-e garantir ãS regiões carentes os recursos, para que essas
possam ver atendidas suas necessidades e crescer, favorecendo
nuindo sua participação no setor produtiVo p·a·ra- direcionar
soluçõesa locais que possam realinente induzir o desenvolmais recursos e dedicação adicional nas áreas de sua finalidade
vimento e diminuir as graves desigualdades regionais com
social básica, como a saúde, a educação e a segurança pública.
que ainda convivemos no Brasil.
Conscientes de que o Congresso Nacional é o fórum mais
Peço, portanto, aos Srs. Senadores, que estejam atentos
adequado para a discussão e o debate construtivo na busca
à tramitação deste projeto que estou apresentando, ajudem
de soluções para os grandes problemas nacionais qU:e empera aperfeiçoá-lO, ajudem para que tenha a tramitação mais
ram nosso· proces-s~o de desenvolvimento. convidamos a sociebreve que a importância do tema permitir, para que possamos
dade para participar ativamerite na elaboraçãÓ deste projeto.
dar ao setor de energia e, conseqüêntemente ao País, estão
Desenvolvido no âmbito da Subcomissão de Minas e
necessária estabilidade.
Energia. vinculada à Comissão de Infra-Estrutura· dO Senado
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
Federal, este trabalho é fruto de um ampla exercício de demoQuero agora falar sobre outro assunto cujo registro se
cracia, no qual a participação, a integração e a cooperação
faz inadiável.
envolvendo significativos técnkos e instituiçõeS, que cotidiaA brutalidade do irremediável levou Sérgio SalvO de Brinamente convivem com os serviços públicos de energia elétrito, no apogeu da sua vida como profissional e como cidadão
ca, dentre elas os concessionários, as -aSSociações de classe,
aos 57 anos de idade, natural de Curvelo, MG, Sérgio Brio
de consumidores e de trabalhadores do setor, mais uma vez
formou-se na Escola Politécníca da Universid3.de de- São Pau~
_ _ _ lo, logo encaminhando para cursar pós-graduação na França.
ratificou que o proCeSso demOCfátiCo -é-seguro_.__
O início de nosso projeto ocorreu quando, em 4 de junho - Ao regressar ao Brasil juntamente com um grupo de jovens
de 1991, solicitamos, a todos os interessados, sugestões, avaliatécnico~, fundou em Belo Horizonte o que· viria a ser denomições e pontos de vista sobre várias polêmicas, existentes no
nado "O Grupo Thório", que projetou ·e construiu o reator
setor elétriCo, como papel do estado, participação do capital
nuclear. subatómicu alimentado com um combustível radicaprivado, concessões, sistemas de preços, tarifas, garantias,
tive. Era um bom começo para a ·energia nuclear brasileira,
modelo de gestão, funcionamento, processo decisório, planequando países industrializados também engatinhavam na projamento, operação, obras, aspectos institucionais e -particicura do domínio do material radioativo para fins energéticos.
pação da sociedade. Estes mesmos_ questionamentOs foram
A promessa de competência do jovem grupo mineiro teve
repetidos em diversos enco-ntros em inúmerã.s viagens que
o destino de todas as iniciativas- que se repêteir{ em -nosso
realizamos em todo o País.
triste história contemporânea: Foi inviabilizado e desmontado,
abrindo espaço para programas menõS s-érios. _Segufnd:O~~iTei
Elaboramos minuta para o projeto e, em -atitude inovara junto à Companhia Hidrelétricã de Fumas_, ~~rgio Brito
dora, promovemos uma audiência pública no Congresso Natransformou-se em um doS mais respdtados técnicos desse
cional para que toda a comunidade pudesse conhecer, criticar,
avançado campo de tecnologia nacional, tendo ocupado o
participar, sugerir -defender e negociar, tendo como pano de
cargo de primeiro Superintendente da NUCLEN, empresa
fundo os verdadeiros anseios da sociedade que devem estar
subsidiária da então NUCLEBRÁS. acima dos interesses grupais e paroquiais.
Mais tarde, juntamente com outros· téCnicos brasileiros
Desta audiência foi fonnada uma comissão composta por
como Sebastião Simões Filho; Marcello Guimarães de Melo
representantes das concessionárias, assoCiações de classe, ine J .M. Bautista Vidai, Sérgio Brito tomou-se um dos principaiS
dústria, consumidores, trabalhadores do setor e construtores
propugnadores do uso extensivo da biomassa-como solução
de, obras, que procuraram melhorar a minuta original. Um
brasileira para a crise mundial de combustíveis líquidos fósseis,
grupo de redatores consolidou os trabalhos realizados até-entendo ocupado a Subsecretaria de Planejamento da ex-Secretão e elaborou o texto fin.al.

e

6392 Quipta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO" .\CION A+ (Seção !I)

Agosto de 1992

--~~~~~~------~--~~~~

taria de Tecnologia Industrial na última administração de Bautista Vidal.
Posteriormente, Sérgio BJita;,se deslocoll para a·Ministério das Minas e Energia onde ocupava a estratégica- direção
do departamento cuja função é cuidar da implantação de uma
nova matriz energética para o BrasiL Nesta função, Sérgio
Brito vinha demonstrando o peso da sua competência e do
seu caráter, enfrentando graves dificuldades para levar adiante
as imensas potencialidades energéticas de natureza renovável
·
do País.
No exercício dessa função, o destino quis afastar Sérgio
do__ nosso convívio no__momento em que o seu trabalho- e a
sua competência eram essenciaiS.
Ante o irremediável, resta lembrar o grande amigo e
brasileiro, agora transformado em- exemplo, -pela postura de
quem soube cumprir com excelência seus deveres de cidadão
responsável e de quem manteve compromisso .sagrados com
a sua Pátria e com o seu povo. Foi uma honra ter sido_c.ontem~
porâneo de Sérgio Brito, cidadão de caráter e brasil~i:ro d~
estirpe, afinal a sua vida é uma referência para as novas gera~
ções de brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ão
Projeto de Lei da Câmara n'9, de 1990 (n' 4.432/89 na Casa
de or?-gem), que cria o Programa Diário-do COngfeSSON3.cto~

_-~ai,

para divulgação dos trabalhos do Porler Legislativo na
televis_ão e_ de_termiria O\ltras providências.
_
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
- A matéria será incluída em Ordem do_ Dia oportuna-

mente.

.

OSR. PRESIDENTE (Dirceu "Carneiro)- ki'resiilência
ço_;r~'oca sessão extraordi~ária a realizar-se hoje_., às l&h4Smin,
~om a seguinte.
üRDE.H DO DIA
~-t~

REQUERiMFNTO N' 467, DE 1992

Votação, em turno- úni<"o, do Requerimento n'? 467, de
.1992, de autoria do ·senador Ronan Tito, _solicitando, nos
ternos regimentais, a inclusã<J em Orrlem do Dia do Projeto
de Lei da Câmara n' 3, de 1992 (n' 4.818190, na Casa de
origem), de iniciativa do Minist~rio Público da União, que
.cria ~rgos de Procuradores do Trabalho de 2~ categoria, cargos efetiv_os e em. çomissão, ·e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (pirceu Carneiro) ..::. Está encerrada a _sessão.
(Levanta~se

a sessãQ-às 18 horas.e 42 min_utos)

Ata da 1443 Sessão, em 5 de agosto de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

- EXTRAORD1NÁRIA ~
Presidencia do Sr. Dirceu Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
ÀS 18 HORAS B 45 MINUroS, ACHAM-SE PRBpresença acusa o comparecimento de 69 Srs.-senad(!res. HaSBNTRS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Aleuandre Costa - Alfredo Campos vendo número fegimeriful-,-oeclaró aberta a ~ão. _
Sol:>_ a proteção de Deust iniciamos-nossos trabalhos.·
- Almir Gabriel - Amazonlno Mendes - Amir Lando Sob-ª mesa, requerimento que serão lidos-PelO sr. t~'·
Antonio Mariz - Áureo Mello - Beni Veras - Carlos Patrocfnio - Cáar Dias - Chagas Rodrigues - ad Sabóia c;le Secretário;·
São lidos os seguintes
Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - F.Jclo Álvares - &peridillo Amin
- Epitácio cafeteira - Fernlllldo Henrique Cardoso - FranI<EQUERii\tENT0-~1• 585, DE 1992 .
cisCo Rollemberg - Garibaldi Alves Filho --Gerson Camata
- Guilhermo Palmeira - Hc:nrique Almeida - Hugo NapoRequeremos urgência 1 nos termos do art. 336, _alínea c
ielio - Hurmerto Lucena - Hydekci Freitas - Jrapuan Cos- do Regimento Interno, para
a mensagem n<? 270, de 1992.
ta Júnior- Jollo Calmon- JO!Io França- Jollo Rocha- JoSala das Sessões, 5 de agosto <!e 1992. - Marc_o Ma<.iel
nas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jost Eduardo -José Fo- - José Eduardo _:_ Chagas Rodrigues - Nelson Wedekin
gaça -José Paulo Bisai -Jose Richa- Jost Sarney- Júlio - HumbertO Lucena - Esperidlão Amlo - Áureo Mello.
Campos - Jutahy Magalhll"" - Lavoisier Maia - I.evy Dias
- Lourlval Baptista - Locfdlo Portella - Magno Bacelar Mansueto de Lavor- MAreio I.acerda- Marco Maciel- MáREQllE!Ul'.fEl'ITO N• 586, DE 1992
rio Covas- Marluce Pinto - Maurfcio Correa - Mauro BeneRequeremos
urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
videa - Meira Filho- Moish Abrllo - Nahor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wc<lel<in - Ney Maranhllo - Pedro do Regimento Interno para a mensagem n9 271, de 1992.
Sala das Sesoóes, 5 de agosto de 1992. - Humberto LuceSimon- Rachid Saldanha De17j- Raimundo Lira- Renaldo Aragllo - Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela na- Chagas Rodrigues- Eduardo Supllcy- Nelson Wedeldn - Esperldião Amin.
Filho - Valmir Campclo -Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, II, do Regimento Interno.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA

Item 1:

Votação, eJF. turno úDicO do Req"Uerimento n<.> 467,
de_l992, de 3JJtoria do Senador Ronan -TitO; solicitando, nos tennos regimentais, a inclusão em Ordem
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Aprovado.
A matéria será incluída em Ordem _do Dia, oportUnamente.
O SR. PRESIDENTE-(Dirceu Carneiro) -Passa-se agora
à votação do Re"querii:néilto de urgê:O.Ciã n~ 585/92, Iidó no
Expedíentt:, para a Mensagem n 9 279/fJ'l.
- Em votação o requerimeiltó.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
_ Aprovado o requerimento, a m·atéri3 a que se refeiê figiirará na Ordem do Dia da--Segunda Sessão Ordiriárfa sU.bse-·
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·Passa-se à
votação do Requerimento de urgência n9 586/92, lido no Expediente, para a Mensagem nÇ> 271192.

do Dia do Projeto ~e- Lei da Câmara n" 3, de 1992
(n°4.818190, na Casa de origem). de iniciativa do Ministério Público da União, que cria cargos de Procuradores
do Trabalho de 2~' categoria. cargos ef~tivóS -e em comissão, e dá outras providências.
Eni votação.
·-Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm permanecer
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
sentados. (Pausa.)
- -O SR. N"LSON CARNEIRO (PMUB- RJ. Sem revisão
Aprovado.
do orador.)- Sr. Presidente, na qualidade de Presidente
Aprovado o requerimento, a matéria_a- que se refere figuda Comissãp de Constituição, Justíç·a e Cidadania e em Cumrará na Ordem dó Día- da segunda sessão- ordinária sUbseprimento aq disposto no Parágrafo Único ·do ari. 255 dõ Regi-- ,_ qüente.
menta Interno, informo a V. Ex• que nada tenho a opor
à inclusão~ em Ordem do Dia. do PLC n9 3. de 1992, objeto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"-- A Presidência
do Requerimento n~ 467/92, de autoria do nobre Senador
convoca sessão extraordinária a r~ali_zar-se hoje; às 18h48min~
Ronam Titó.
com a seguinte
Esclareço ainda que este projeto~ distribuído à ilustre
Senadora Júnia Marise, já tem-parecer apensado aos autos
e só não foi apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça
ORDEMDOOIA
e Cidadania em face da pletora de serviços naquela comissão
e também pelo fato. de_ durante o mês de agosto, não ter
-1havido reuniões, em \'irtude de não constar este projeto no
REQUERIMEN1'0N• 250, IIE 1992
rol daquelas matérias que deveriam ser examinadaS pelo Congresso Nacional.
_
Votação, em turno lúi."icO, do ReqUerimento n~ 250, de
O parecer da nobre Relatara, Senadora· Júriia Marise,
·1992, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, solicijunto ao processo _é_ pela aprovação do projeto..
_~
tando, nOs termOs regimentais, a lránsCrição, hoS Anais do
De modo que, na qualidade de Presidente, nada tenho
Senado Federal, da .()fação proferida pelo acadêmico Mauro
a opor a que seja objeto de apreciação e-inclusão em Ordem
Benevides, por oçasião de sua posse na Academia Cearense
do Dia do projeto requerido, em face do _requerimento do
de Letras, no dia 8 de maio de 1992.
nobre representante de Minas- Gerais~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiror"- Está encerO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação.
rada a sessão.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam --qUeiram peirnancer
sentados. (Pausa.)
-(Levanta-se a sessão às 18 horas _e 47 minutos.)

Ata da 145a Sessão, em 5 de agosto de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidênCia do Sr. Dirceu Carneúo
ÀS 18 HORAS E 48 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORF.S:

Albano Franco - Alexandre Costa "- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Amazonlno Mendes - Amir Lando Antonio Mariz - Áureo Mello - Ileni Veras - cBrios Pa-

troefnio - César Piaa _- Chagas .Rodrigue8 - Cid Sabóia de
Garvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Supllcy - Etcio Álvares - Bsperidiao Amin
- Bpitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Francisco RoUemberg - Garlbaldi Alves Filho - Gerson Camata
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- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napole!io - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Irapuan Costa Jtínior - João C'.almon - Joao França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José F.duardo -José Fogaça- José Paulo Bisai -José Richa -José Sarney- Jtílio
campos - Jutahy Magalbaes - Lavoisier Maia - Levy Dias
- Lourival Baptista - Locfdlo Portella - Magno Bacelar Mansueto de I.avor- Mârcio I .acerda- Marco Maciel- Mário Covas- Marluce Pinto- Maurfcio Corréa- Mauro Renevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor Jtínior- Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Renaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeotOnio Vilela
Filho - Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadótes. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão-.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosS<!s traballtos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pe1o Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUE~MEN"J:'o N• 587, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos dq art. 336, alínea c,do
Regimento Interno, para o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado n~ 385, de 1991, de miciativa da Senadora
Marluce Pinto, que dá nova r.~dação oo art. 3~' da Lei Có~ple
mentar n' 62, de 28 de deztmbro de 1989, que "Estalo'elece
normas sobre o cálculo, ~·entregá ê o controle das mrerações
dos recursos dos Fundog. de l'árlicipação e dá ounas proVidências".
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1992.- H!llllbertO Lucena - Chagas Rodrigues - Áureo Mello - Eduardo Soplicy
- Mário Covas - Nelson Wedekin- Marc<> Maclel.
O SR. rRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 342 d1> Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'250,
de 1992, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi,
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da oração proferida pelo
acadêmico Mauro Benevid;es, por ocasião de sua posse
na Academia Cearense de Letras, na dia 8 de maio
de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Palllia.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE MAURO BENEVIDES AO ENSEJO DE SUA
POSSE NA ACADEMIA CEARENSE DE LETRAS,
EM 8 DE MAIO DE I992.

Ao iniciar esta oração, cumprindo a ritualística preco:
,nizada para momen~os imponentes como o d_a noite de bole.

Ag<J!'!O de 1992

eu vos diria que adoto como legenda, nesta hora, o verso
famoso de Machado de Assis, que deveria ter sido. de acordo
com revelação de Antonio Sales a divisa da Academia Brasileira de Letras ao ievés de Ad lmmortalitatem, sugerida por
Joaquim Nabuco - Esta a glória que fica, eleva, honra e
consola.
Não sei de nada melhor do que esse alexandrino para
defínir. com exatidão Ou justeza, minha profunda alegria ao
transpor, como acadêmico, os vetustos umbrais deste Palácio,
onde pontificam as figuras de maior expressão das letras cearenses, depois que por aqui passaram, desdr.; o Ceara Provincial, os nossos Chefes de Executivo e_ eu me.s.mp, intt:rinamente, quando exerci o Governo, na qualidade d~ Presidente
da Assembléia Legislativa.
Crede-me: não poderia aspirar a maior galardão, ou !áurea, em minha vida, toda ela dedicada aos superiores ideais
e aspirações do nosso povo, no desempenho de munus legitimado pela soberana vontade de__ meus co~_staduanos, que me
escolheram, seguidamente, Vereador, Deputado Estadual em
quatro legislaturas e Senador da República. neste úlfitnb posto
já em segundo mandato, com as responsabilidades acres.cidas
pelo desempenho da Presidência do Congresso Nacional, que
assumi a 2 de fevereirO de 1991.
Tive sempre, porém, o mais vivo interesse ·pela cultura
humanística, formando-me em Letras Clássicas na: antiga Faculdade Católida de Filosofia, de que nas~riã. a Universidade
do Estado, graduando-me dois anos depois por nossa tiadicional Faculdade de Direito.
Agora, num ano em que se comemoram Õ Centenário
da Padaria Espiritual e o- cinqüehtenáfio do Gtupo CLÃ os dois capítulos de maior realce da literatura cearense,_experimento o inexcedível júbilo de me tornar um dos vossos, senhores ac;adêmícos, ao receber a inve$tidura das mãos-·de CláUdio
Martins, homem clarividente, que condUz sabiaiDênte os deSti:nos desta Casa. _
A alta dignidade cultural que me é concedid_a amplia-se,
contudo, sentimentalmente, com a fraterna saudação de Muri_lo Martins, companheiro de bancos escolares no conceituado
Colégio Cearense, por onde têm passado S"Ucessivas gerações,.
orientadas pelos Irmãos Maristas, cultúadores da figura inolvidável do Padre Marcelino Champagnat.
José Murilo de Carvalho Martins, o estudante aplicado ..
possuidor de intc:;:ligência privilegiada, transformar-se-ia no
cientista renomea1:lo e respeitado por toda a comunidade, com
especialização ·em Hematologia, lecionando-a na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a que chegou
pof concurso público, depois de aprofundar os seus conhecimentos em um doutorado no exterior, desfrutando de elevada
consideraÇão dos corpos docente e discente daquele prestigioso Estabeleciment() de Ensin9 Superior.
_
Como escritor e acadêmico" dos mais festejados, publicou
excelente biografia, intitulada O MédJco Antonio Jucá e um
livro sobre sua incoercível vocação - Medicina, meu Amor
- ciência a que dedicou o grande talento que possui, além
de ensaios sobre a sua especialidade profissional.
Sou-lhe sumamente grato pelo cintilante discurso que acaba de proferir em nome da Academia. revelando, de modo
primoroso, o refinamento de sua cultura polimorfa e a percuciência de sua visão do mundo. No ano de 1991, em reconhecitriento de suas virtudes intelectuais, foi eleito para esta Casa
-quase centenária, onde tomaria ci.sserito ao lado. de ~u venerando e extraordinariamente lúcido genitcir - o Professor
Antonio Martins Filho, figura oracular da nossa vida cultur~l
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vivifica e deslumbra'·. E a literatura seria, reaimente, o g(ande
caminho de seu espírito, que jamais se desinteresSou dos pro~
colocando~o, assim em sua ex:ata dimensão histórica.
blemas sociais, a ponto de enfileirar-se ao lado de José do
Srs. Acadêmicos:
"Patrocínio, em favor do movimento abolicionista. Nesta capi~
Aqui entre os luminares de nossa inteligência, venho ocutal, fez parte da Academia Francesa do Ceará, bem mais
par, por decisão irrecorrível dos vossos corações, a--cadeira
filosófica do que literária, ao córitr_âfio da Padaria EspiritUal,
39, cujo patrono é Araripe Júnior, sem qualquer dúvída um
que concentrou todo o seu potencial nas letras, chamando
dos maiores críticos literários do Brasil, em todos os tempos,
a atenção da Pro~íncia por sua irreverência posicionamento
.anticonservador, antecipando em muitos anos C?_ que iriam
projetando-se como Tristão de Àthayde, Agripino Grieco,
Lucia Miguel Pereira, Antonio Cândido, Afrânio Coutinho,
fazer, em São Paulo, os integrantes da Se_rriãna da Arte MoNelson Werneck Sodré e Eduardo Portela, sem esquecer Otto derna.
Maria Carpeaux, a quem tanto devem as Letras Nacionais.
O seu nome e_Stá em todõS Ôs dicioná_rios _e ellciclopédias
Nascido cm Fortaleza, a 27 de junho de 1848 e falecido
de literatura. não sendo justo esquecer que escreveram a seu
no Rio-de Janeiro a 29 de outubro de 1911, Tristão de Alencar
respeito expoentes do porte de um José Veríssimo, de um
Araripe Júnior vem -de troncos ilustres e nobres, entre os
Artur Mota, de um Alvaro Lj_ns,_ de um Aur~lio_Buarque
que mais o sejam, filho do Conselheiro Tristão de Alencar
de Holanda e de um José Aderaldo Castelo, dentre muitos
Araripe c neto do Valoroso Tristão Gonçalves; que escreveu
que lhe destacaram as inco"ntáVels- virtudes·, cotrto o fariam
páginas épicas nOs adustos senões nordestinos, sendo presi~
no Ceará todos os historiadores· e críticos, se.m exceção. _
A Cadeira que o tem corno patrono, nesta Augusta Acadente da meteórica República do Equador, em que sonho
demia. foi ocupada, até bem pouco, pelO ·douio PrOfessor
e heroísmo se associaram s_ob a égídc de ideais políticos, asperamente punidos pelo Império.
_ e Jornalista José Reboudas Macambira (191.7 --:- 1992). que
Formado em Direito, Aradpe Júnior se destacaria na
teve atuação das mais elogiadas no magistério superior, como
magistratura, na administração, na política, no- jornalismo e
titular das universidades Federal e. Estadual, tornando~se, por
na literatura, sendQ_esta, irrefutavelmente, a sua área de clei~
sua cultura, um dos maiorc_s_lingüístas do Brã.sil, com justo
ção. Exe.rceu as funções _de Juiz em Maranguape a terra de
t_:e_nome e prestígio em todas as- Unidades _F~deradas.
Capistrano de Abreu; foi Secretário de Governo c~p. Santa
Passando por cima_de_discUssões e quer~las acadêmicas
Catarina e, num justO -prêmio ao seu merecimento, Coõsulsobre o Estrutur3liSmo que enCainpou como forma de _visão
tor~Geral da República. Deputado Provinda! em dois biênios,
do processo verbal de comunic;a_ç~o ciJtre os homens, o emérito
teve uma atuação discreta no Parlamento, mesmo po-rque a
filho de Palrnácia construiu um·a obra sólida, de larga repe"r~
sua vocação maior ei-am as letras) tendo sido um dos funda~
cussão, pela segurança dos conceitos emitidos e clareza de_
exposição, com muitas diretri:ZH iri()vadoraS Ou refOrmadoras
dores da Academia, no Rio de Janeiro e do Instituto Histórico
Brasileiro.
de concepções que considerou superadas.
Como ficcionista, contudo, parece não ter ·afç"ado vôOs ~ :=_ ~- ~fcjí _e_}(tre!_Ilarrie:n:t~ sensíve) ~ iO(fQ_~_os fatos da lingUagem
aquilinos, talvez por lhe faltar uma veraz apctênc;ia criadora, falada c escrit~ e das leis que os regUlam-. ACeitava, de boffi
já que a crítica seria, como realmente- o foi, o seu destino graâo, as -Cousãs- nOvas e Conderiãva aquela grárilatiquíce into~
literário, mais de acordo com sua formação filosófica. Não lerante e tão censurada pelos rriOdúnistas de -22, em poemas
podem ser esquecidos, no entanto, os seus CõnfoSBi"a-sireiros, de Manuel Bandeira, Mário de· Andrade e Oswald de Andra~
ou novelas e romances como O Ninho do Beija-Flor, Jacina de. que admitiam, como Alencarjá-o- fizera~ piernoriifOI-ia.:'
- a Marabá, Luizinha. O Reino Encantado, Miss Kate e ou~ rilente, no século passado, a existência de uin falar brasileiio,
diferente da sintaxe lusitaria.
tros, em que a força ficcional, porérri, nao teria à consistência
EsPfiito aberto à coffipreen"sãõ da fenomenologia IÍngüfsdas criações de um Alencar, de um Domingos OHiripio, de
tica, e"m sêus numei-osos caminhos e controvérsias de ordem
um Oliveira Pàiva, de um Adolfo Caminha.
Já como crítico, foi um norrie consagraao naCiona:Iffientê, doutrinária. JoSé RebouÇas·MacamlJiiil, de-_Cuja amizade pri~
uma figura paradiginática, ou exemPiaf ~ sobretudo pelo lastro vei, aceitava tudo aquilo que _não levasse a "última flor do
cultural de que se-alimentavam as suas reflexões e. o seu racio- Lácio" a plebeísmos e solecismos comprometedores da beleza
cínio. A famosa Cartã sobfe a Literatura Brasileira, os estudos de dicção ou de_imagens. A "lí:DgUa- é uma p-edr'a preciosa,
sobre José de Alencar ou a análise sutil que demonstrou em lapidada, nos séculos. pelo povo e pelos artistas da palavra,
Raul Pompeia._ O Ateneu e o Romance Psicol~g~c::(t, além das que são os escritores, não podeÍldo ter o seu c;qdjgo rompido
fascinantes páginas sobre Machado e Gregório ae Matos, reve- po-r caprichos sazona-is--ou discuúvêis origínãlid<ides, que ren~
lam, à saciedade, uma personalidade marcante, no campo dem culto aos jargões mais rudes e a neologismos inaceitáveiS.
As frases são receptáculos do nosso pensar e sentir. não poden~
do pensamento·.
No exercício da crítica, prendeu~se ã Escola do Recife, do consagrar equívocos destoantes, que viriã.nf-perturb~r a
comunhão das idéias e a interação dos diálo_gos.
onde resplandeceram os nomes de Tobias Barreto e Silvio
Macambira mantinha grande flexibilidade em relação a
Romero, imprimindo uma orientação cientiÍica aos seus julga~
mentes, numa fuga intencional ao subjetivis.mo e ao inm_ressio- tais assuntos, sem aplaudir, contudo por convicÇão científiCa,
'nismo. Afrânio Coutinho rel3.nÇou -sua Obra Crítica, entre o despropósito de teóricos da andécima hora. Foi um homem
1958 e 1966, e lá se extraem valiosos concdtos ·sobre vulto::, de vasto saber e era sempre proveitoso ouvi~Io, na cátedra
da grandeza de um Zola, de um Dostoiewsky, de um Balzac, u~iversitária ou na tribuna acadêinlca, a discre_tear sobre a
de um Flaubert, de um Shakespeare e de um Baudelaire, estrutura e formação dos vocábulos: os radicais gregos e lati~
nos; a regéncia verbal e nominal; os su{>erfativos; os gerúndios;
entre outros.
os sujeitos indeterminados; o ritmo frásico no andamento do
ComO escreveu Felix Pacheco, "Araripe- fiilha em alto
grau a paixão pelo belo, vibrava com os grandes autores, discurso coloquial ou tenso; a força emotiva das interjeiÇões;
delirava com eles, possuído sempre do fogo interior que cria, a forma e a transformação de vocábulos eruditos e populares;
e a quem o príncipe dos poetas cearcnses, Artur Eduardo
Benevides, chamou, inspiradamcnte, de Reitor dos Reitores,

e
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o poder das vogais; o valor das metáfora:s; a~ construções
inusitadas ou inComuns: _a__sjnonímia: as alterações fonéticas,
morfológicas e sintáticas;·a~mportância do estilo como característica individual de autores e, -cO-letíva,- de épocas: a dinâmica
dos verbos; enfim, sobre todos os fatos sigriificativos na estrutura da língua.
Como poucos já o fizeram, penetrou naquele riquíssimo

reino das palavras, de que nos falou Carlos Drummo_nd de
Andrade, embora sabendo, pela lição de Cecília Meireles,
que
as palavras aí estão, uma por uma:
porém minha alma sabe mais.
Claro que há uma grande diferença entre o escritor, o
poeta e o lingüista, roas todos trabalham com os .m~smos
elementos, através de visões não idênticas.. E Macambira era,
a um só tempo, lingüista- e escritor, com muitns -p-o-eiTias de
boa feitura" ~ uma tradução fecn1camente impecável do Rubayat, de Omar Khayyam, que está no livro intitUlado Musa
de Aquém e de Além.
Na ·área da lingüfstica, optou pelo estruturalismo, que
fOi para ele um método _ci_c.ntífico ou !Jm processo de investígação de formas e fenômenos d)versos da linguagem, não
obstante as di_vergências teóricas e'ntrc os seus seguidores \]lai,s
argutos, alguns dos quais o julgam mera substituição conceituai da idéia da cssênciae_s_ubstância.
. .
O nosso inesquecível Rcbouças MacamPira, te9rias à parte, realizou um exame profundo da linguagem falada e escrita,
descobrindo-lhe sutilezas_ e particularidades enriquecedoras
da visão universal do tema. Tudo isso se_acha traçluzido em
rica, bibliografia de que se destacam os seguintes livros: Estrutura Morfo-Sintática do_Poftuguês, editado em São Paulo e
já em quinta edição; Português Estrutural, também editado
na capital paulista; Estrutura da Oração E.eduzida; Estrutura
do Vernáculo; Estrutura Musical do Verso e da ProSa. Seu
desaparecimento, por isso mesmo, constituiu perda irreparável para a Lingüística nacional _ç para a nossa Academia.
E _Q_Ceará reconhece, à unanimidade, o .seu imenso Vãlor,
como professor, jornalista e homem de pe.squisa- e criàção
literária. Neste momento, presto reverente homenagem ~-sua
memória, na pessoa de D. Rosa Maria de Aguiar RCbouças,
e de seusJi_lhQS _Róscio e Rosane, que deverão cultuar para
sempre a lembrança de um grande mestre que conhecia, entre
outras línguas, 6 grcgo,_o latim, o francês, o itali~no, o espanhol e o inglêS, tendo escrito a primeira gramá~ica S_ânscrita
no Brasil, a sair brevemente.
.
Rebouças Macarnbira será sempre lembrado pela atual
e as gerações porviridouras, por seu inquestiom~.vel valor, evidenciado sobejamente em importantes áreas do conhecimento
humano.
Sr. Presidente CláUdio Martins,
Digníssimas Autoriôades,
Srs. Acadêmicos:
Sucedendo ao preclaro mestre cearcnse, na Ca(jeira- cujo
Patrono é Ara ripe Júnior, chego a esta Casa, que não é apenas
de Literatura; mas de Letras, em geral, com alguns livros
e trabalhos dispersos sobre Política, Legislação, Administr"ação Pública, Pesquisa Histórica, Economia e_Desenvolvimento Regionais, além de Orações sobre eventos ou personalidades do Ceará e do País, corno as que proferi no Senado
sobre o Sesquicentenário de Alencar e o daquela Casa Legislativa, ou o Centenário de Menezes Pimentel. Hermenegildo
Firmeza Delmiro GouVeia e Senador Pompeu, não esque-
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ccndo as homenagens prestadas a Martins· Rodrigues, a Virgílio Távora e a César Cals, a Juar~z Távora e ao Senador
Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães que festejou em vida,
recentemente, o seu centenário de n~scimento~ além de pronunciamentos_isolados, como o que fiz em Lisboa, na condição
de representante do Brasil na Conferência dos Parlamentos
Ibero~ Latino-Americanos.
Dir-vos-ei de mim, entretanto, que os cargos público-s
e os mandatos eletivos, por mais altos que sejam, mão me
entontecem, nem me desnorteiam. Jamais senti o delírio do
Poder, ou qualquer deslumbramento diante_de posições oca~
sionalmente exercidas. Aprendi desde cedo quão fugaz é a
glória terrena. Com formação maritainíana, o que me alegr.a,
em_verdade, é a prática diuturna da solidariedade, ou um
-simples gesto de amizade e de amor ao próximo, pois a vida
só tem sentido de forma plural, corno um elo sagrado a unir
todos os seres.
Em política, exercito-me na arte da moderação e da prudência, do.entendimento e da concórdia, sem qualquer traço
de omissão ou de tibieza. Respeito a intangibilidade da pessoa
humana, que é um direito fundamental, e ante as incompreensões a que são inapelaVelmente submetidos os homens
públicos, espero que equívocos de julgamentos ocasionais cedam lugar a uma correta interpretação de toda a minha vida
pública, sinalizada por coerênCia comprovada, que me elevou
até hoje e durante mais de duas décadas, à presidência do
Diretório Regional do partido a que pertenço, numa longevi-dade de comando que garantiu razoável preeminência aó cu:rriculnm político _que -reurii~ com Sacrifícios inauditos, sobretudo na fase da luta em prol da normalidade institucional
no País. Meu estilo de vida impõe-me, como-no"ima-de conduta, o equilíbrio ou a serenidade e ninguém me dir~cidnai"á
para exacerbações despropositadas._ E penso, como Pio XII,
que a paz entre os homens só será conseguida como obr~
de justiça. Em minha utopia - e todos temo_s- uma, desde
Platão, ou antes - penso nos pobres menos pobres e nos
ricos menos ricos como ponto indispensável ao equilíbrio do
mundo. E me refiro a homens e Nações. Por isso, propugno,
indormidameitte, da Tribuna Parlamentar, por uina assiSfén~
cia mais ampla à sofrida região do Nordeste, onde, com ràríssim~ -~x_ceçõe.s, só chegam recurso[_tçfrdios e fraccionaQ.os,_reti:
dos no Tesouro em nome de uma intolerável e por vezes
injusta contenção de despesas.
E é isso o que está, .de forma implícita ou explícita, ·em
todos os meus livros, Srs. Acadêmicos, como uma mensagem
ori,de protesto, o_ra de_9timismo, ou de esperança e de fé
nos destinos _do Brasil e da Humanidade, numa- época de
tantas incertezas e iniqüidades. E tudo porque foram esque_cidos os grandes ideais de fraternidade, dando lugar, ainda
agora,_a situações extremas en~re países, como ocorreu na
fulminante Guerra do Golfo Pérsico, quando baldados foram
todos os esforços da ONU para impedir, a qualquer preço,
sua insólita eclosão.
.
- NUnca foi tão difícil o ato de_ viv_er, que mais parece
uma cópia das grandes_ tragédias gregas, nas quais se notabilizaram Esquilo e Sófocles, como verdadeiros clarões, na Antigüidade Clássica. A poesia, o teatro e a ficção dão testemunho
permanente desse capítulo cruel da História, em que a Demo~
cracia parece ser a única opção de todos nós, tentando _dar
ao mundo melhores perspectivas de sobrevivência, ensejarido
a que se preservem os valores mais sagradOs do ser humano.
Temos, infortunadamente, que pagar caro por nossa liberdade, esse inCOnfundível bem-comum, sem o qual todos
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os caminhos tornam-se tristes e sombrios. Mas, é certo: ainda
que viva sob o guante de crises periódicas, a Democracia
é incomparãvelmente melhor do que qualquer outro sistema
de governo. Tivemos, no Brasil e no minlâo, am-argas exPeriências, quando fissuras atiD.girain o aiCiOoufo dCiriOCfátíCõ,
acarretando cicatrizes e seqUelas no quadro civilizacional.
Com determinação e resistência, porém, vencemoS ádversidades, passando a vislumbrar horizontes m-ais clarãrne:iúe defi~
nidos, em termos de estabilidade política, qUãrido se soergueu
a nova ordem institucional, entre nós.
Essa luta e essa crença encontrareis em tudo o que publiquei até hoje, especialmente na f1: se que antecedeu ao reencontra do País com o Estado de Direito, alcançado naquele
5 de outubro de 1988, com a prorriuTga:ção da nova Carta,
da qual me orgulho de s.er o 29 Signatário, Vice-Presidente
que fui de Assembléia Nacional Constituinte.
·
Agradeço-vos, pois, Srs. Acadêmicos, a gentileza da éscolha de meu nome para integrar esta nobre Instituição Cultural.
Guardarei com orgulho a memória desta noite, tendo ao meu
lacl,o, minha mulher, meus filhos, parentes e tantos amigos
fiéis, quando assumo a responsabilidade de tudo procurar
fazer pelo pre.stígiO, cada vez maior, de nossa Academia, a
que preside a inteligência fulgurante de CláudiO Martins.
Reitero minha gratidão ao Professor Murilo Martins, que
me saudou, generoso, com palavras que, a um s_ó tempo,
me comovem e engrandecem.
.
A todos, o meu reconhecimento pela distiriÇãO que-recebo, uma das mais altas de minha vida, na expectativa de
que, juntos, possamos concorrer para o fortalecimento da
cultura cear~nse, inspirados no exemplo de um _A~encar, de
um Araripe Júnior, de um Barão de Studart, de um Clóvis
Beviláqua, de. um Farias Biito, de um GustavO Bairoso, de
um Pompeu Sobrinho, de um Juvenal Galeno, de uma Rachel
de Queiroz e de tantos que nasceram com a dignificante missão
.
. ..
de servir à Terra da Luz.
A honra de pertencer a Academia e desfrutar de vosso
fraterno convíviõ ecõfrSagiadora. Mais que uma hora, é aquela

~~~i~/~~~:~í:.ekd~g;:á!~e~~:aa~~~~~·vJ~ep:~a~om~~~ê~
Srs. Acadêmicos, ·só posso dizer, extremamente sensibilizado,
que procurarei corresponder, da melhor forma possível, a
vossa atitude nobilitante, mesmo sentindo, com humildade,
que 0 prêmiO é bem maior que 0 premiado sobreescedendo-lhe
os méritos, discutíveis.
· -- ·
- · ·-·
Estar entre vós é enriquecer 0 espírito e recolher exemplos que, por certo, m"e iluminarão, ampliando as. veredas
de meu itinerário, num processo existencial em que procurei,
por todos os momentos, manter-me vinculado aos meus próprios· sonhos, sempre pensando no ceará, que continua. a
ser um dos maiores celeiros intelectuais do Brasil.
A presença de tantos amigos diletos, bem assim de alguns
ilustres colegas do Congresso· Nacional, oferece.a esta solenidade um brilho excepcional, redimensionando a minha emoç_ão e me fazendo eterno devedor de gesto tão inquestionavelmente magnânimo.
· Srs. Acadêmicos:
Agora a palavra final, daquele jovem da década de 50,
que comandou uma vanguarda de moços na defesa de postulados cristãos; que concebeu uma Escola de Líderes, em iniciativa pioneira, considerada excessivamente arrojâda para a época; que se imiscuía em disputas estudantis e de grémios literários, prenunciadoras de uma vocação latente para as refregas
. ~>?líticas; que, com inusitada sofreguidão, tentava ler, simulta-
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neamente, os clássicos e os comentários a Códigos e a Tratadós
jurídicos; que se viu compelido, em nome de urna reformo-

fação de costumes, a aceitar candidatura a vereador, principí3rido uma: árdua caminhada, que o fez perlustrar, na hierar--qu_ia legislativa, todos os postos, até ascender à Presidência
do Congresso Nado~al; que freqüentava pãlanques em peque--nas, médias e concentrações monumentais, cOmo as dei Dlretas
-;_ -Iá; que,· nuiTfh1ato de sua atua.Ção ·corno niãridiitário do
povo, exerceu a direção de estabelecimentos creditícíoS~ deles
-- ·sàindo com a dignidade incólume, sem o crivo de qualquer
restrição, mesmo de adversários impenitentes; que preSidiu
a um partido numa fase em que era temerário proclamar-se
oposição, nele permanecendo até hoje, como seu dirigente
máximo no Estado; que se favoreceu do milagre das urnas
no pleito senatOrial de 1974, enfrentando velhas estruturas
-aperúts com -a palavra ffioderada,sem intenção proposital de
agre<!ir anti~correl_igiOnáríOs; qUe, ~oje, aO coordenaras trabalhos do Congresso, tenta impor ·um estilo próprio, permitindo
·que Se e-stabeleça O contraditóriO e_ se apure a. tendênCia soberana de um Plenário· às Veies _rebela~o· côiitrã. iiS sUas :respectivas lideranças; que patrocinou, nacionalmente, causas como
a autonomia das Capitais e a unificação dO sãlá.ri().m"fri"ímo,
Ocupando largos espaços dos veículos de comunicação; que
soube manter, como Chefe de um dos Poderes da República,
a norma explícita da independência e harmonia entre os mes. mos; que, na 1~-Vice-Presidênciã. da Assembléia Nacional
Constituinte, relatou reformas re"gimentals que viabilizaram
a promulgação· da nova Carta; que, enfim, vê-se realizado
do ponto de vista intelectual, ao ser alçado, com tamanha
benignidade, à Cadeira 39 desta Casa de Cultura.
Nunca pretenderia ser um dos vossos, se a generosidade
âos que aqui têm assento mio me tivesse buscado para as
glórias desta noite deslumbrante.
Eu vos sou penhoradamente grato por me haverdes galardoado, não com a superficialidade das cousas efémeras, mas,
ao contrário, com a perenidade de uma homenagem, que
me cabe recordar, pelo resto de minha existência.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Passa-se agora
à votação do Requerimento de urgência n"' 587/92, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei do Senado n9 385/91.
Em vOtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 65, 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• 65, de 1992 (n• 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositíVOs constitucionais relativos à reforma agrária, previstos nO CapítUlO Ill, Título VII,
da Constituição Federal. (Dependendo de pareceres.)
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-2a documentação comprobatória das despesas de cárater secreto ou reservado de que tratam os anexos ao Aviso n'?
MENSAGEM N' 269, DE 1992
830/GMEFP, de 28 de maio de 1992, doS(. Ministro da Econo(Em regime de urgência~ nos termos do art. 336, "'~c"',
mia~ Fazenda e Planejamento, em respOsta ao Requerimento
do Regimento Interno.)
de Informações n• 172, de 1992.
Mensagem n" 269, de 1992, relativa à proposta para que
-5seja autorizada a contratação, com garantia da União, de
operação de crédito externo, no valor equivalente a seis biPROPOSTADE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N'7, DE
1992
lhões e quinhentos milhões de yen~s japoneses, entre o Banco .
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -:-- BNVotação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
DES, e o Impor! Expor! Bank of Japan - EXIMBANK.
à Constituição n~ 7, de 1992 (n 982/91, na Câmara dos Deputa(Dependendo de parecer.)
dos), que altera o artigo 29 da Constituição Federal, tendo
-3PARECER favorável, sob n• 246, âe 1992, da
- Comissão Temporária.
REQUERIMENTO N• 371, DE 1992
-6Votação, em turno único, do Requerimento n" 371, de
1992, de autoria do Senador.Lquremberg Nunes Rocha, soliciPROPOSTA DE EMENDA À CONSTI'rlJIÇAO N• 8, DE
tando, nos termos regimentais, a tramitação conjuntados Pro1992
jetes de Lei do Senado n~ 67, de 1992; 48, 109, 195, 200,
DiscusSãO, em segU.Ddo turno, da Pr9posta de Emenda
215, 235, 250, 289, 384 e 408, de 1991, e do Projeto de Lei
-àConstitU.içãá n98, de 1992, (n9 51/90, na Câmara dos Deputada Câmara n" 51, de 1990, por tratarem de matérias que v~rsam
dos), que dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2'? do
sobre o mesmo assunto.
--Ato-das Disposições Constitucionais-Trã.nSitôrias, tendo
-4PARECER favorável sob n• 243, de 1992, da
- Comissão Temporária.
REQUERJMENTO N' 373, DE 1992
O ·sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....:. Esiá ·encerVotação, em turno úniCo, do Requerimento o'? 373, de
rada
a sessão.
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando ao. Tribunal de Contas da União a realização de auditoria sobre
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 mlnmos~J-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.

-ATA DA 146' SESSÃO, EM 6~A1;QSTO DF

1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República
- N~ 277 e 278/92 (n~ 463 e 464/92, na origem),
de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Avisos do Ministro da Aeronáutica
- N 9s 56 e 58/92, .encaminhando informações sobre
os quisitos constantes dos Requerimentos n~ 372 e 426/92,
de autoria dos Senadores Pedro Simon e HUmberto tuce-

na, respectivamente.
1.2.3- Parecer
Referente à seguinte matéria:
Emenda da Câmara ao Projeto de Resolução n»-15<8,

de 1992-CN. que dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na Comissão Parlainentar Cõnjurit3 do
Mercosul.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR LuCÍDIO J'ORTELLA- Problemática
da Saúde no Brasil- IX Conferência- Nacional de Saúde
a ser realizada em Brasília.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Análise da
ética na política bra.sileira.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- CiíáÇl!o de
CPI, no Estado do Rio Graride do Sul, destinada a examinar discrepâncias na declaração de bens do Governador
Alceu Colares.
_
SENADOR HUGO NAPOLEÃO ~ Régozif6 com
a posse do Deputado Eraldo Tinócõ à frente do Ministério
da Educação.
·
1.2.5 - Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a realizar-Se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
--Recebimento do Ofício n~ 2.498!92, da Prefeitura
do Município de São Bernardo do Campo, pela qual encaminha os questionários do 4"' trimestre de 1991 e 1"' trimeStre

de 1992, relativos a operações de:. crédito contratadas por'
aquele Município.
-

1.2.6- Requerimentos
-N9 588/92, de autoria do Senador Júlio_C<i.mpos,
solicitando a transcrição- nos Anais do Senado Federal
do artigO sob ·o título "O fundamentalismo entre nós",
de autOda do Sr. Luíz Alberto Bahia, publicado no jornal
Folha de S. Paulo, edição do dia 6 de agosto de 1992,
o~ N• 589/92, de urgência, para o Projeto de Resolução
n9 17/92, que autoriza a República Federativa do Brasil_
a ultimar a contratações de operação de crédito externo,
no valor de US$167 ,000,000.00 (ce-nto e sessenta e Sete
milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco ln- ternacional de Reconstrução e Desenvolvimento -Banco
Mundial.
- N' 590/92, de autoria do Senador Mário Covas,
soHcitando do Sr. Ministro da Aeronáu~ica, informações
que menciona.
-'~No 591/92, de autoria do Senador Francisco Rollem' berg, solicitando a tramitação conjunta dos Projetas de
Lei do S~enado n• 198 e 305/91, visto que cuidam ambos
da mesma matéria.
1.2. 7 - Comunicação
- Do Senador José Eduardo, de que se ausentará
-·dos trabalhos da Casa na próxima terça-feira, dia 11 do
corrente.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cãmara o' 65, de 1992 (n' 11/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação
· dos dispositivos constituciollais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo III,~Título VII, da Cotistituiç!io Federal. Retirado da pauta.
Mensagem Jio;o 269, de 1992, relativa à Proposta para
que seja autorizada a conirataç.fõ, com garantia da União,
de operação de crédito externo, no valor equivalente a
seís bilhões e quinhentos milhões de yenes japoneses, entre
o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
.,.- BNDES, e o Import EXJ10rt Bank of Japan - EXIMBANK. Aprovada, após parecer de Plenário favorável nos
termos do Projeto de Resolução_ n~ 55/92, tendo usado
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Diretor Executivo
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ASSINATURAS

Seme:;tral ·········---~----~·-·---····-···-------·--.--·-~-CIS [(}._000,00_
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Diretor Adjunto
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SENADOR GUILHERME PALMEIRA -Comda palavra os Srs. Chagas Rodrigues, Júlio Cãtnpos e Espe·
prometimento da safra de grãos do seitão alagoanO em
ridião Amin. À Com~ssão_ Dirctora pilni ·redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 55/92- face das precárias condições da BR-3~6Aprovada. À-promulgação.
.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Corte nos orçaRequerimento n" 371, de 1992, de autoria do Senador -mentos da Educação, da Saúde e da Ação Soci3L AgravaLouremberg Nunes Rocha, solicitando, nos termos-regi- mento do quadro crítico da infârida e adolescêricia no Brasil
mentais a tramitação conjunta-nos ProjetaS de Lei dõ Sena- devido à reces~ão econômica.
do n'' 67, de 1992; 48, 109, 195, 200, 215, 235, 250,~289,
384 e 408, de 1991, e Projeto de Lei da Câmara·n• 51,
.1.3.3- Designação ~a Or~m do Dia da próxima sesde 1990, por se tratarem de matériã.s que verSáni sobre são
o mesmo assunto. Aprovado.
Requerimento n~ 373; de 1992, de ·autoóa__do Seriador
1.4- ENCERRAMENTO
Pedro Simon, solicitando ao Tribunal de Contas da União _
2- RETIFICAÇÕES
a realização de auditoria sobr_c a dcicõmentaç_~9 comproÁta da 8• sessão, em 9 de julho de 1992
batória das despesas de caráter sed·eto-· o"u -~~-~!i:~do de
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDEque tratam os anexos ao Aviso n• 830/GMEF)', de 28 de RAL
maio de 1992, do Sr, Ministro da Economia, Fazenda e
-N•' 316 e 317, de 1992
Planejamento, em_ resposta ao Requeriffientó de Informa4- MESA DIRETORA
ções no:> 172, de 1992. Aprovado.
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
Proposta de Emenda à Constifu1Ção n~7, de 1992 (n'
82/91, na Câmara dqs Deputados), que altera o artigo 29
. 6·..:_ COMPOSIÇÃO PÁS COM!SSóí!:S l'ERMA- .
~
....
.
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quo- NENTES
rumProposta de Errlerida ã ConstitUição
8, de 1992 (n~
51/90, na Câmara dos D_eputados), que dispõe sobre o <--"--SUMÁRIO DA ATA DA 6• SESSÃO, - - - . , .
REALIZADA EM 07-07-92
plebiscitO previsto no art. 2" do Ato das Disposições Constitucionais Transi~óriaS. Oisçussão em ~egun~~ turno (1• ses(Publicado no DCN
são).
.
~
.
-~~
Seção 11 - de 08-07-92)
1.3.1 - Matéria apreciada S:pós a Ordem do Dia
- Requerimento n• 589/92, lido no Expediente da
Retificação
presente sessão. Aprovado.
Na publicação do Sumário, feita no DCN -_,
1.3-2 - Discursos após a Ordem do Dia
Seção II, de 8 de julho de 1992, na página n• 5692,
SENADOR AUREO MELLO -Projeto de lei que
1~ coluna, no item 1.3.2- Discurso após a Ordem
formalizará junto à Mesa_, criando o Parque Nacional das
do Dia, exclua-se por duplicidade o seguinte,
Anavilhanas.
-SENADOR GARIBALDlAL\éES FILHO
SENADOR JÚLIQ~CAMPOS- Liberação de recur-Perplexidade de S._Ex~ com a possível extinção
sos, pelo Governo federal, para a Sãfra agrícola do biênio
do FGTS, com o novo proJeto de reforma fiScal pro1992/1993.
~ .
posto pelo Guvemo. . _
SENADOR MAR CIO LACERDA- Contaminação
do rio Araguaia, na região_ de Barra do GãrÇas _- MT.-
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Ata da 146a Sessão, em 6 de agosto de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislaturà
Presidência dos Srs_ Mauro Benevídes, Alexandre Costa e Francisco-Rollemberg

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

. Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos
- -Aiuizio Bezerra - Amir Lando --Beni Veras - Carlos De'
carli - carias Patrocfnio - Cltagas Rodrigues - Cid Saboia
de carvalho- Eduardo Suplicy - E!Cio Álvares - Esperidião
Amin- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gerson
Camata - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -}'fumberto
Lucena- Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- João
caJmon- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
- José Eduardo - José Paulo Biso! - José Richa -' J utahy
Magalhães - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Marc?
Maciel - Mário Covas - Maurício Corrêa --Mauro BeneVldes- Moisés Abrão- Nelson Carneiro -c Nelson Wedek.inOdacir Soares - Pedro Simon
Rachid Saldanha Detzi Ronaldo Aragão - Valmir Can:ipelo.
-

=

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O St. 1\> Secretário procederá à leifura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N• 277, de 1992 (n' 463/92, na origem), de 4 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
CN n• 24, de 1992.
N• 278, de 1992 (n' 464/92, na origem), de 4 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM n' 156, de 1992.
AVISOS DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
N!>S 56 e 58192, -de 4 de agosto corrente, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes dos_ Requerimentos
n~ 372 e 426, de 1992, de autoria dos Senadores Pedro Simon
e Humberto Lucena, respectivamente.
As informações· fóiam anexadas aos Requerimentos, que vão ao arquivo, e encamfnhadas C6jifãs aoS
Requerentes.
- -- - ---PARECER

Relator:-senador Mareio Lacerda.
__ Proposto pelas Mesas da Câmara e do Senado ProjetO
-de Resolução n915-B, de 1992-CN, em observância ~o_ artigo
II, do Regulamento da Comissão Parlamentar. ConJunta d?
Mercosul. assinado pelos Governos da Argentma, Uruguai,
Paraguai e Brasil, a matéria recebeu aprovação desta Casa,
sendo submetida à apreciação da Camara dos Deputados.
Naquela Casa foi oferecida emenda ao artigo}\>, caput,
da proposta inicial, razão por que a matéria volta a este Senado.
O projeto origi~a! estabelece:- em seu artigo }9 que:
~

"Art. 19 Nos·termos do regulamento da Coinissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, constante do
Anexo desta Resolução, é fiX:cido em dezesseis o núrne~ i'o de representantes do Congresso Nacional na Cernis-· são, sendo oito Deputados e oito Senadores, designados na forma prevista nos regimentos de cada Casa, ·
ao início áa primeiia dã terceira sessões legislatiVas
ordinárias de cada legislatura.
- -- A redação que se pretende dara o dispoSitivo é a seguinte:

e

_ "Ari. 1"' Nos termos do regulamento da Comissão. Parlamentar Conjunta de;> Mercosul, constante_ do
-Anexo destã Resolução, é fixado em dezesseis titulares
e dezesseis suplentes o número de representantes do
Co-ngresso _Nacional na ComiSsãó~-Sendo oito Depu-:..
tados titulares e oito suplentes, _oito Senadores titulares
e oitó Senadores supleiltes, designados na forma prevista dos regimentos de cada Casa, ao iníciO da primeiia
e da terceira sessõe_s_ legislativas orçlinádas de cada Le. .e;islatui"a."

-APfopoSt3. de alteração, como se depree~de, visa ape!ilas____
estabelecer o número de suplentes. em igual número de titulares, e correspondentes a cada Casa do Congresso.
O artigo tr do. R.egulamentó da Comissão Parlamentar,
do Mercosul Conjunta ao fixar o número de membros titulares
de cada país signatário, estãbeleceu, igualmente, o -me-stnCJnúmero de suplentes.
Assim, ao Sénado e à Câmara caberá indicar os seus
representantes, titulares e suplentes, medida que em relação
ao suplente não está contemplada no Projeto, e que a proposta
procura regulamentar.
Pelo exposto, somos de parecer pelo acolhimento da
emenda da Câmara dos Deputados.
É o parecer.
------- -~Sala da Comissão Dit-etora 6 de agosto de 1992.- Mauro
Benevides, Presidente Mareio Lacerda - Relator - Alexandre Costa ..... Carim;-D'Carli- Dirceü Caroeii-o.-

PARECER N• 250, DE 1992
Da Comissão Diretora, sobre eniCiida da Câmara ao Projeto de Resolução n~ 15-B, de 1992-CN,
que "dispõe sobre a apresentação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul' '.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lucídio Portella.

6402 Sexta-feira 7

DIÁRIO DÚ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS ~ PL Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orac}or._)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, após discorrermos, nesta tribuna, sobre a política de saúde, estratégias programáticas e atividade~ prioritárias, chamando sempre a atenção das autoridades deste País
sobre a neces~idade de _reformulação de idéias e de ações,
voltamos hoje, inicíando o ciclo de palestraS sobre a necessi- _.
dade de reformulação de idéias e de ações, vOltamos hoje
falando sobre os agravos à saúde, de maior interesse da coletividade brasileira, falando sobJe. d~sig_u_aldades. Tr;J.çarel_ilos
um breve histórico spbre a evolução, em três etapaS; das características das enfermidades qu~ se estenderam por rilais de
um século a partir do iníciO da industriaiizãÇão.
_ .
A primeira etapa é caracterizada pelas enfermidades infecciOsas que acompanham a pobreza, a má nutrlção e- a higiene ambiental e pessoal inadequadas. As_ medidas de controle
foram: melhoria das_ moradias e do saneamento,_ maior_ disponibilidade de água tratada e vacinação da poi)ulãção.
A segunda foi marcada pela substituição das doenças infecciosas como causa principal da mortalidade, pelas enfermidades degenerativas, cardiopatias e os acidentes.
A terceira etapa se consubstancioU numa crescente preocupação dos problemas de saúde causados pela expoSição à
con_tamj_nação ambiçntal e às baixas condições sociais d~famí
lia, da comunidade~ dos lugare~ de trabalho, que favOrecem
a violência, o uso__imoderado do álcool e a fármaco-dependência.
Sr. Presidente, é impórta:nte ser observaçlQ que Ç)S países
desenvolvidos passaram pelas três fases num período aproximado de um século, sendo· muito bem identificada cad~ fase.
Já nos países em desenvolvimento, presentemente, incluindo
0 Brasil, essas três coexistem ao mesmo tempo, resutt 3 ndo
num perfil epidemiológico de verdadeiro mosaico de-situações
de saúde. Disso re-sulta que o setor de saúde deverá tttender
àstrês etapas ao mesmo tempo, o que não ocorreu no passado,
e competir com outros setores para obter recursos _fin_;,u~ceiros
extremamente escassos; por outro lado, o limitado acesso aos
serviços de saúde deixam à margem grandes grupos da população sem nenhuma_ ou inadequada proteção à saúde.
Crescimento econômicó :Oão é_ desenvolvimento se os beneficios desse crescimento não são distribuídoS- e(j_iiiültiVainen- te. _O aumento da pobreza e a siiuação das deSigitáldades
podem significar uin elevado risco para a continuidade do
crescimento e para a estabili_c:lade política e social do País.
Entre 1980 e 1990, a renda per capita brasileira caiu 6%
oom o recrudescimento da inflação, do desemprego e da crise
fiscal do Estado. No final da década de 80, a pobreza urbana
se igualou à terrível pobreza rural, houve uma metropolização
da miséria. A expectativa de vida dos últimos 40 anos aumentou em 20 anos na_ região Sudeste e apenas 14 anos na região
Nordeste, o que nos mostra uma desigualdade qualitativa e
quantitativa do processo de desenvolvimento do Brasil.
Há uma interdependência ou dependência entre o pólo
mais rico e o pólo mais pobre e qualquer mudança na região
mais pobre trará, de i~ediato, repercussão no pólo mais rico.
A melhor estratégia, à luz desses ensinamentos, para a erradicação da pobreza_ é do desenvolvimento integrado, levan- do-se em consideração a melhoria do nível educacional, das
condições de moradia, nutrição ~ assistência básica à saúde
e saneamento básico ambiental.
Devemos aqui constatar que o serviço de saúde e os de
saneamento básico no País atravessam momentos muito críticos. As estruturas estão deterioradas por fatta de m~Dútenção
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e reposição-. Os orçamentos sofrem cortes violentos, a cada
ano, somando a isto a perda da capaCidade de gastos das
instituições de saúde. As atividades de recuperação da saúde
absorvem todo o orçamehtQ, pouco ou nada restando paia
as atividades de promoção e__ proteção à saúde, resultando
em baixa qualidade dos serviços prestados e proporciOnando
6 agraVamento, cada vez maior, das d~sigualdades em todos
os níveis.
Aproxima-se, Srs. Senadores, Q in~cio da.~ Conferência
Nacio_I\al de Saúde, etapa nacional de 9 a 14 de agosto de
1992, na Universidade de Brasília. ESpetairfos, todos, que
os gastos efetivados pela Nação brasileira, patrocinando esse
evento, por intermédio do MiniStério da Saúde, não s-ejam
em vão e que os conflitos de interesses pessoais e ideológicos
sejam -substituídos pelos conflitos das idéias; que a finalidade
priineira e última seja a buSca da melhoria da quaUdade de
vida do povo brasileiro.
Cóngi<ltulãmo:.nos Com o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib
Jatene, por tão importante evento, e esperamos ansiosos os
resultados alcançados por essa Conferência, na ··certeza do
seu amplo sucesso, tanto no campo da política de saúde como
no -da materialização das ações. É a busca _a que todos n9s
atormenta da igualdade entre desiguais no campo da saúde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lucídio Porte/la~_ o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da_presi:dência, que é ocupadq pelo Sr. Alexandre Costa, ]!'
V ice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -:- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presiden~_e, Srs. Senadores. aproveito este plenário "lotado" ,_para fazer meu pronunciamento.
A deprimente subversão dos valores está vilipendiando
a consciência nacional, revelada com base nas gravíssimas
descobertas feitas pela Comissão Parlameiltar Mista de Inquérito, que apura os atos de corrupção praticados no âmbito
do Governo Federal, tem no próprio Presidente da República
o focQ de ·sua origem.
Jamais em toda a História do Brasil os padrões de comportamento pessoal e políticO_ de nossos-gov_ernantes foram tão
acentuadamente distantes do modelo de moral pública exigivel, como aqueles adotados pelo Senhor Presidente da República, por muitos de seus auxili~r_es m~is_ p~óximos e pessoas
de seu círculo de amizade.
Dessa maneira, por ter proporciOnado O acesso a cargos
públicos de tantas pessoas altamente suspeitas de corrupção,
Sua Excelência não pode permanecer incólunie às apuraçô~s
que se fizerem no relatório da CPI, dos crimes que tenham
sido praticados contra o património público.
De fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República é o responsável principal pela maior ruptura ocorrida entre os valores éticos e as ações praticadas no
âmbito do próprio Governo, jamais verificada antes em nossa_
memória -política e cultural.
Desde a campanha presidencial, em 1989, a ação do Senhor Collor de Mello vem se -escudando na mentira, pois
apresentando-se aos- descamisados e aos pés desCalços como
candidato que iria combater a corrupção_, crioü--se a falsa idéia,
precisamente junto aos cidadãos desprovidos do mais aguçado
sensõ ctftioo~ de que um homem profundamente moralizador
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Presidente, Srs. Senadores, agora que conhecemos.

da administração pública toda espécie- de depravação. Na en- por intermédio das apurações realizadas pelo Congresso Naganesa versão c;lo oportunista candidato do PRN, ele me~mo cional e outras e_ntidades, alguns dos crimes praticados contra__
seria um autêntico antipolítico, papel na realidade inexistente, a administração pública, e os métodos e processos utilizados
que se encarregaria de combater os polític_os e a·próprio Siste- pelos crinl.inosos _-_homens do Goyerno e segs ~liados _
ma.
está quase evidente que o_ Senhor Collor de Mello chegou
Todo esse propósito moralizador, contudo, não passava ao poder como autêntico líder de verdadeira empresa consti~
de sórdido processo de dissimlJ.lação, logo desmascar:3d0 pelas tuída para transformar as instituições- públicas brasileiras em
iniciativas governamentais empreendidas após a posse do atual negócios partiCulares altamente rentáveis para os sócius de
Presidente da República.
_
tão espúria iniciativa.
Uma vez entronizado no nicho _do poder. ~ão revelou
Todos os indícios de crimes de corrupção consumados
Sua Excelência nenhp.Jll escrúpulo em adotar os princípios no âlnbito do Governo Federal, desde__os de r~sponsabilidade
e as formas do mais exacerbado individU:alismo·, rompen9o _ da LBA até centenas de irregularidades pinçadas pela CPI,
todo e qualquer compromisso anteriormente foriiluladp enga- passando por aqueles que envolveram Ministros de Estado
nosamente em nome da solidariedade. Na verdade,ao invés que já deixaram o cargo. todas essas anormalidades- repito
da defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, o CoyCIJlO -revelam a existência dessa empresa especializada em prática
· -passou a defender e a buscar tão~some'(lte os privilégiqs de contra o patrimônío público.
determinados grupos, principalmente de uns poucos levados
Comandante dessa empresa, o Senhor Fernando Collor
aos quadros governamentais com suspeito propósito de execu- de_ Mello não apresenta a mínima envergadura moral para
tarem toda espécie de irregularidades no âmbito da adminis- continuar governando o País.
tração p1íblica.
-"~- __
.
... ____ ____
__ Essa cimclusão é irrefutável porque se baseia em duas
Todas a_s premissas políticas do atual Governo, desde constatações-ig~alinent~ incontes!áveis: A- primeira -delas diz
o primeiro instante, acenaram, então, para a falta de compro- respeito à escolha que o Senhor Presiden"te realizou de seus
misso com o serviÇO--dó-befu-coinum, conta co-responsabi- auxiliares, muitos deles seus sócios no_empreendimento; oulidade em relação aos Poderes Legislativo e JudiciáriO_, ·!Jeni- troS se_- tOmaram cOmpanheiros de aventura no exercício de
como com a participação, no Governo, das forças represen- suas funções públicas, uma: vez que possuem um potencial
tativas da sociedade brasileira. Agindo_dessa forma, só fez requerido para a criminalidade. A segunda constatação, Srs.
provocar, de maneira provavelmente intencional,-a perda do- Senadores, diz respeüõ à exeCrável mistura de questõ_es partiverdadeiro significadO do estado _e da administraÇão pública, culares_ e a coisa pública, feiita pelo líder do empreendimento
deixando-os ser dominados por inescrupulosos inte;ress_es par- e seus CumpanheirOs.
-~
_ __
__ _ _
__ A primeira constatação demonstra ausência, no Senhor
ticulares.
No campo económico, ti-atou O'Governo-de forjar a cons_- PresideQ.te da República, das mínimas-condições éticas para
ciência segundo a qual tudo seria válido, desde que estivesse o cargo. Nunca é demasiado reafii'má-lo. A segunda, além
favorecido o lucro, promovida a eficiência-teCnoctata e efeti-- de reforçar a mesma lacUna morãl do ocupante do mais alto
vado o utilitarismo económico. Para isso, O atu3.1 Governo posto da Na_ção, é também reveladora de uma_ simbiose que
encetou um verdadejro movimento, no sentido de invalidar. repugna. Através dela fundem-se, no Presidente da Repúcom casuísmos j~rídicos e propostas de emenda, as conquistas blica, o papel individual do Senhor Fernando Collor de Mello
e o papel público representado pelo cargo que ocupa. Essa
populares estabelecidas pela atual ConstituiÇão. .
Diante desse ambiente, revigorãdo nO País pela ação do indevida associação, do ponto de vista ético, é gravíssima,
próprio Governo Federal, seria irievitáVel que feneCessem to- porquanto permite a transformação de bens que constituem
dos os_valores éticos da administJ::-ação pública, no âmbito o património da sociedade brasileira em bens particulares de
do Poder Executivo, Com a conseqüência· iffiediatá ·da forma- integrantes desse grupo que se instalou no poder.
Diante disso, repito, o Senhor Presidente da República
ção, em todos os níveis de Gove:rno, de grupos que sé -eSpecializaram em investir contra o patrimónió público.
_ não é .digno do seu cargo. A essa conclusão já chegaram,
De tudo isso, o que é mais estarreceõor_é a _cohstat_a_ção aliás, todos os cidadãos brasileiros,_ todos aqueles dota.dos
que provém dos fatos agora revelados, que muito bem eviden- de um mínimo de senso crítico e de dignidade, pois, na verdaciam as tramas realizadas pelo alcance escuso-_ do objetivo de, quando a sociedade brasileira, pela maioria dos cidadàos
que é chegar ao poder.
que votou no Senhor Fernando Collor de Mellq, _cqnfiou-I!J.e
Mestre na arte da dissirilula:çáo para demonStrar que era OIila_ndato de Pr~sidente _da República, ela o fez na expectativa
portador de autonomia financeira e_ 'inimigo de inordOmia~, de que ele não deveria, em hipótese alguma, misturar o inteo Senhor Fernando Collor recl!_sou até mesmo _flireitOs normal-_T----le_sse público com os inescrupulosos ínteresses particulares.
mente conferidos aQ_s_ Presidentes da República. Recusou o E mais: que ele, na qualidade de depositário dos bens da
diieítO à resídériCia OfiCial e outros necess~rios ao hem:..eStat República, teria o dever de defendê-los e que jamais pudesse
próprio e de sua família; desprezando o fato de que tais prerro- apropriar-se deles ou permítir que outros o fizessem, como
.
gativas são concedidas ao_ :Presidente exat~mente para que nada indica estar ocorrendo. _
possa viver com dignidade e com inteita iridependência, sem
A Nação, poréin, percebe qUe foi ludibriada~_ e os efeitos
preocupações outras que não as próprias do áiduo cargo que do logro são de tal maneira traumáticos e nocivos a toda
ocupa.
_ __
_
Nação e a nossa ainda incipiente democracia, que não podereEsse estratagema - tudo -~gora emerge da la~a da c~r- mos ultrapassar a atual crise sem a formulação de um novo
rupção que está sendo investigada pela CP! -foi armado projeto ético, sob pena de levarmos npovo brasileiro ao total
para encobrir as ações do consilium fraudis, Çfn~scienteniente· descrédi~o nas _instituiÇões políticas.
ou não levado ao âmbito do Governo pelo próprio Presidente
_ A meu ver, 3. primeira exigêrida desse projeto, que comeda República.
________
ça a ser desenhado na sociedade brasileira, é a punição rigo-
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rosa de todos os env.olvidos nos crimes.id.entificados pela CP I.
DepoiS, reforinulação de toda a legislação eleitoral e aqUela
pertinente aos agentes públicos, a fim-de que ·s-e tornem o
mais transparente possível todos os atos por eles praticados,
no exercício de seu papel de candidatos a cargos eletivos ou
no exercíciO de suas funções, qualquer que seja o processopelo qual são conduzidos aos cargos públicos. Sem- que se
esqueçam, evidentemente, as sanções a serem aplic3.das àque~
les que apresentarem desvios de conduta, especialmente o
· -- -enriquecimento lHcltõ, - - Julgo que temos que caminhar para a adoção, no Brasil,
de alguns costumes, como os praticados em muitos países ·
do Primeiro Mundo, onde o_s homens públicos, por exigência
legal ou por imperativos éticos, tornam cónhecidos dos ciQadãos os resultados auferidos pela administração dos seus negócios particulares.
_
..
. -·- ·Na Espanha, por exemplo, após as quase quatro décadas
de segredos e de corrupção do Governo do General Franco,
tomou-se natural aos homens públicos a divulgação,···na imprensa, de suas declarações de Imposto de Renda. Desse ofício, não se eXime sequer o Rei Juan Carlos.
.
A propósito deste tema, o jornalista M3:uro Sant_ayna,
do Jornal do Brasil, publicou, em 2 de julho, oportuno artigo
sob o título: "O Poder e os Bens", em que analisa. precisamente os aspectos éticos que envolvem a administração dos
bens particulares dos homens públicos, bem como aqueles
que compõe.m o património -pUblico.
Do referido artigo, destaco algumas considerações:
"Se a sociedade confia a Uni cida.dão qualquer a administração dos seus negócios comuns", escreve o .articulista, "este
cidadão tem o dever de demonstrar claramente à sociedade
que não mistura as cois·as públicas com os assuntos privados."
Platão, como se sabe, queria que os administ.radoreS da·
República fossem de vida, rigorosamente austera, mas não
se pode chegar a esse exagero utópiCo:· Não se pode proibir
os homens públicos de. terem de.adrpip.iStrar seus-bens aigd? ..
que os devam administrar quaitdõ do desempenho de um
mandato por intermédio de prepostos.
. _
É conveniente que seja assini; uma vez expiràdo o período
de governo, de representação Parlamentar, o cídadão deve
retornar com dignidade à vida particular. Não se pode, por
outro lado, proibir Um homem rico de dispor dos seus_ ben~
pessoais enquanto aetentor de um mandato político. Ele pode
e deve assistir os membros de sua famfiia, ajudar os amigos
e até mesmo ser pródigo com uma_ ou outra pessoa desde
que o faça coln os seus recursos próprios.·
,
Nada disso é desonrado nem imoral. E o político não
necessita esConder_os sétiS a,tos, _mas. nãO 'pode, ~claro, Ser
pródigo com os bens da República, dos quais é depositáriO.
O que ele não po-de é apropriar~se de tais bens ou di:stribuí-los
a amigos".
_ ...
__
Quanto· ao imperativo de qUe os·homens públicos divulguem suas posses, pondera o jornalista:
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trador competente e firme, isso o recomenda a cuidar
da Coisa pública."
·
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o jornalista, a partir dessas
apropositadas considerações, após relembrar que a lei determina que os ocupantes de cargos públicos declarem os seus
bens antes e depois do mandato, propõe que a declaração
dos rendimentos se faça também durante o mandato.
A rigor,· a declaração periódica dos bens é agora exigência
estabelecida na Lei n' 8.429, de 2 de junho de 1992, que
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos_ agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito· no exercido de mandato,.cargo. emprego ou função na administração públic"a, direta, indi~
reta ou fundacional.
··
De acordo com o. diploma legaf, reputa-se agente. público
.toçio aquele que exerce, ainda que transitoriafuerite ou ·sem.
remuneração por eleiçãô, noffieação;designação, coritratação
ou qualquer outra forma de investidura o.u vínculo. mandato,
cargo, emprego ou função nas entidades antes mencionadas.
Q art. 13 da Lei n' 8.429/n estabelece as regras relativas
·
~à declaração de bens, a saber:
"Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patríiriônio
privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal
competente.
§ 19 A declaração compreenderá imúveiS; móveis, semoventes, dinheiro. títulos. ações e qualquer
outra espécie de valores patrimoniais localizados no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjUge oU cori:tpanheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob
_ a dependência económica do.declarante, excluídos apenas os objetos ou utensílios de uso-doméstico_.
~
§ 29 A declaração de bens será anualmente atualizada na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
- § 39 Será punido com pena de demissão, a bem
· do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar decla~
ração dos bens dentro do prazo determinado, ou quea
- - prestar falsa."
c

_

Diante desses dispositivos, constantes, aliás, de texto legal enviado ao Congresso Nacional por iniciativa do próprio
Poder Executivo, cufo che:fe.parece rllostfar-Sê mais do que
zeloso em punir os agentes públicos que se enriquecem ilicitamente, coloca-se a indagação:_ se, em virtude da avalanche
de acusações que lhe estão sendo feitas por pessoas e insiitt.ii-·
ções quanto ao seu envol~i.mento em ações :;;uspeitas, não
teria o Senhor Presidente da República obrigação moral de
comparecer perante a Nação para elucidar todas as dúvidas
existentes sobre a fonte de rendimentos administrados pelo
Sr._Cláudio Vieira e pelo Sr." Najum Turner, da qual ·são
origináriOs os recursos usadqS rio pagamento das despesas
pessoais do Senhor Presidente..

Por que o segredo? Se o cidadão ganha honradamente o seu dinheiro nas atividades proflSsioD.ais o~
nos negócios·, por que escondê-los? Se os seus bens
foram adquiridos com o trabalho, ou tidos por herança,
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite~me V. Ex• um aparte'?
não há por que deles se envergonhar. No caso d.os
O SR._JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
homens que exercem atiVidades políticaS~ aâlvülgação. Senador Eduardo Suplicy.
de seus ben.s e rendimentos passa a_~er atestado de
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães,
j conduta periódica. Mais ainda: se ele sabe gerir os
( bens pessoais ou de família, demonstrando.ser adminis:-. _ gostaria de fazer um aparte a. V. Ex• logo que con~luir o
H

~'

Agosto de 1992

DIÁRIO DO-CONGRESSONACIONAL (Seçio II)

Sexta-feira 7

~

6405

~

conteúdo do excepcional pronunciamento que V~-Ex' está
riam tomar a frente e dizer: Chegal Basta! Vamos transformar
este País num país ético LVamos buscar novos padrões morais_
formulando. O que está me preocupando e que me levou
para dirigir este País, porque, Sr. s·en~ador, se chegarmos ao
a solicitar o aparte é que tenho notado a ausência de Parlamentares que defendem o Governo, em especial as Lideranças final desse trabalho e não houver nada de conclusivo, se não
do PFL e do PRN, diante de uma análise tão importante, houver nenhum resultado prático, não teremos mais condições
de defender a moral. Vamos ter que defender o crime organitão séria quanto a que V. Ex:• está realizando. ·Mas como
zado, dizendo que o crime compensa, não só económica como
acaba de ingressar no plenário o Uder do PFL, Senador Marco
eleitoralmente. E já que se busca apenas vitória eleitoral por
Maciel, acredito que a observação que iria fazer a:caba sendo
qualquer método, vamos, então, plantar maconha, papoula
devidamente considerada, porque S. Ex.~ avaliou, creio, como
séria a necessidade de estar presente. Assim, meu aparte será ou niercadeja,r com o dinheiro público.
ao firial do seu pronunciamento, sobre o conteúdo do mesmo.
SL Presidente, Srs. Senadores,. ess~ a_ minha preocupação.
---O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a Y_. Ex•
Vim
hoje
a
esta
tribuna,
numa
data
em
que
talvez devesse
o aparte.
~
_
Realmente, tem sido estranho o fato de, entre nós, aqui, estar longe, para expor minhas idéias, embora sem saber se
ultimamente, não estar havendo debatf;:S. NonnaJmente 1 _te- serei ouviâo.
Louvando-me nos argumentos _expostos pelo jornalista
mos monólogos em que a OposiÇão fala e o Governo Vai
até ao Palácio pegar os cargos. Eles não_ têm tempo ·para- Mauro Santana, no artigo já referelldado, e nas declarações
d_Q_Sr. Cláudio Víeira,=-prest3dãs na _CPI _IlO último clia 27,
estar aqui e debater conosco.
__
- - _;
Viinos-, infelizmente, que o nosso P__.re_slde~-~da" Repú- -sobretudo se se tem por verdadeiras as afirmações do ex-Seci-eblica não está apenas nu. Hoje poderíamos dizer que ele está tário Particular do Presidente, relativas ao empréstimo de
eunuco, impotente, incapacitado de governar. Iss_o fo_i reco- US$5 milhões realizado junto a instiluiçãõ financeira riiuguaia,
nhecido pelos integrantes do PFL do Gove_rno. Ontem escu!~i~ _ não poderia deixar de concluir que o Senhor Collor de Mello
ninguém ine diSse, ouvi- o Sr. Antonio Carlos Magalh~es, ·está realizando grande sacrifício pessOal para presidir a República, tendo mesmo que pagar para o exercício do cargo,
Governador da Bahia, assumindo o Go:venio. N9 JomaJ ~a
cional, da Rede Globo, disse: "'Nós yamos_ f<tzer isso, nós sobretudo se se considera que-o Senhor Presidente abriu mão
do direito -de usar até mesmo a resiâência qüe- a Nação lhe
vamos mudar isso ou aquilo. Já joguei no mar a carga podre,
oferece
e ainda que Sua Excelência terá que honrar o·pagaagora vamos começar de novo". Ele assumiu o -pOder. Assim
mento do empréstimo contraído no exterior.
sendo, ninguém mais pode vir aqui defender aquele que ainda
_ É isso o qu~ o Presidente da República tem que derrions·exerce o cargo·, mas já não' exerce a_ função,
tta:t à Nação, ou, então, alternativamente, tem o seDhOf COO Sr. Eduardo Suplicy - 0 pior de tudo, Senador Jutahy llor de Mello que mostrar outras fontes pessoais de rendiMagalhães, foi, segUnao sOUbe, a próprüi expressão qUe o mentos, necessariamente constantes de sua declaração de
Governador Antonio Carlos Magalhães utilizou perante diver- bens, feita antes de sua posse, na qual devem, figurar recursos
sas testemunhas. Eu n_em voU-aqui usar a palavra exata, se~ão suficientes para custear todos os seus gastos particulares, aí
iria ferifo decoro Parlamentar, mas foi algo aproximadamente incluídas as exorbita11tes cifraS empregadas na Casa da Dinda,
assim: ''Já que vamos pegar a "lama", então vamos pegá-la já de conhecimento público.
toda nas nossas mãos". Dando-se conta, tendo consciência
, Para esclarecer à Nação e ~stabelecer a verdade em toda
da situação em que se encontra ·o-Gover:õo;'·áb invés ·d_e procu- -a- sua plenitude, basta então que "Sua EXcelência ·divulgue!rar contribuir para que o Brasil tenha uma nova form_~~- ~e _a sua declaração de bens_ no Imposto de Renda. Se após a
governar que não seja essa que caracteriza o presente Gover-- divulgação -desSas declai'ações, iiãó for, porém, estabelecida
no, ele acha melhor _tomar conta dessa presa fácil que se a verdade, ficará patente a mentira do Presidente. Nesse caso,
constitui um governo cuja moral caiu inteii'ãmente por terra. só--nos iestà concluir como Mauro Santayana: _
OSR. JUTAHY MAGALHÃES__: V. Ex• tem razão quan"Se ele, o Senhor '.Presidente, nos mente em assundo faz essa análise porque~ infelizmente, é o que estairiós
tos tão menores, é provável que nos minta em assuntos
vendo no nosso dia-a-dia. Isso preocupa todos nós que desejamuito maiores.
mos ver o Brasil dentro de uma trilha den10.crática- e -.que
_
Ora, por d~finição, o·-Presid~nte da_República é
busca o desenvolvimento, com críticas às-veze~c~~tl?.as. qUanto
o primeiro dos cidadãos, e se o primeiro ~dos cidadãos
aos métodos utilizados, a respeito da própria política econóé mentiroso, que solidez pode ter a República? O Estamica, como muitas vezes fazemos aqui, mas sem JleTlbunia
do, com suas instituições e suas leis, é um pacto- de
preocupação de exercer apenas o poder pelo poder, para dele
sobrevivência das sociedades p_olíticas e só pode man.:.
auferir resultados, sejam económicos ou apenas eleitorais.
- ter-se na confiança nas instituições e na obediência
É isso_ que não podemos mais aceitar para ·o "Brasil. Não
- às leis, das quais são guardiões os Poderes da Repútemos maiS preocupação em provar nada. As provas já estão
blica. Se o Chefe de um desses Poderes deixa de mereaí, são concludentes e contundentes. Não se_ pode mais exigir
cer a confiança da Nação, os outros dois Poderes deve_m
que se prove nada. O que se pode exigir é-que se tome conheciagir com urgência."
- mento daqueles fatos para analisá~los dentro do interesse naÉ o que espero aconteça, Sobretudo se volto__ ·a m-inha
cional, e não desconhecer os fatos e tomar o poder para exeratenção para os riscos que estará correndo na democracia
cê-lo em benefício próprio, peSSOaL
brasileira, se houver omissão, por parte dos Poderes LegisIsso já foi feito por muitos apaniguados desse Governo. lativo e Judiciário, na apuração da verdade e na puniçãO de
Agora, não adianta colocar outros no lugar para-fazerem as todos os culpados.
mesmas coisas. O que lamento é ver pessoaS honradas, compeO Sr. Eduardo Suplicy -V. Ex~ me concede um aparte,
tentes e honestas ainda misturadas. com essa gente. Eles deve- nobre Senador?
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Oucço V, Ex•

O Sr. Eduardo S\lplicy Gostaria de cumprimentar
V. E~ pelo brilhantismo com que faz essa análise da étiça
na vida política brasileira .. Considero falta grave, por parte
dos Senadores que apóiam o Governo _do Presidente Fernando
Collor de Mello e dele fazem parte, cm especial os _Senadores
do PFL e do PRN, simplesmente se ausentarem do plenário
quando V._ E,;;~ f<iz umª análise t(io significativa sobre o que.
se passa no País, no seio do atual Governo. Eu imaginava_
que o Senador Marco Maciel, ao entrar no plenário, estivesse
preocupado com o conteúdo de sua anáJise. S. Ex•~ entretanto,
entrou, tomou providências junto à Mesa. mas preferiu sair,
como se aqui não estivesse seitdo feita uma análi~ da maior
gravidade sobre os fatos que caracterizam um governo que
conseguiu ganhar as eleições pela voz do candidato_ Fernando ·
Collor de Mello, que tanto atacou os marajás, que tanto atacou
a imoralidade no tr~to da coisa pública, que tanto atacou
aqueles que se conduziam mal, ao seu ver, na Administração
do Presidente José Samey. Sua Excelência, que vinha-a: esta
capital, com pilhas de processos, pilhas de recortes de jornais,
para dizer que Brasília era como que um mar de lama e exigia
providências; agora, conforme _bem analisa. V. _E~. confunde
o interesse público com o ínteresse privado - ao_ invés de
morar em residência oficial, optou por morar numa residência
privada, famosa no País conio a ·casa da Dinda. _O_ volume
de despesas pessoais realizadas - e agora conhecido - com
aquela residência, os fàmiliares do Presidente c o_utros gastos
relacionados a tudo aquilo que, ao longo desses dois anbs
e meio, foi pagO peta conta d_e sua secretária, Ana Acioli,
representa muito mais do que se-ria condizente com a sua
remuneração de Presidente e com a sua própria fortuna pes. soai. Hoje, o jornal O Estado de_ S._ Paulo diz que, apenas
em 1991, a secretária do Presidente Collor, Ana AciOJi, multiplicou o seu património por seis; a sorna dos seus bens cresceu
30 milhões, num ano em que recebeu Cr$13 milhõ_e_s. de salário.
É um fato após outro que aqui se traz à tribuna do Senado,
e o que se nota é a ausência daqueles, até de início, quando
das primeiras palavras de Pedro Collor de Mello, ainda tinham
força para defender o Presidente Fernando ColJor ~e Mello.
Hoje, como não há mais como defendê-lo, a melhor atitude
parece ser a da ausência dos Parlaqtentares que, teoricamente,
deveriam preservar o Governo. Não é possível, Senador Jutahy Magalhães, que continuemos Com esse· e;-s_tado de coisas.
Isto é sinal de que o Go:verno vai-se esvaindo em energias.
Anuncia-se que o Governo vai recorrer a outra forma de
convencer Parlam_entares a apoiá-lo; não mais o argumento
das palavras, do senso --eomum, não mais-~ proVa de que_ não
houve, efetivamente, irregularidade, mas sim a prestação de
favores, a prestação daquilo que seria de interesse específico.
pessoal de um Parlamentar. Inclusive ontem foi divulgada
uma carta do Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza, encaminhada não sei se a V. Ex~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não para mim.
O Sr. Eduardo Suplicy -Parece-me que, como diz V.
Er", enviado somente a alguns Parlamentares, para que informassem sobre quais seriam as· oito priilcij>aiS" reiVindicações
orçamentárias e não orçamentárias-, para que·-s~"Ex• pudesse
computar no seu sistema infor:m3tiiãdo. Não é algo que se
fez abertamente; isso foi divulgado graças ao Deputado Roberto Magalhães do PFL, de Pernambuco, que informou a
I
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imprensa e se soub_e d_esse_ fato. Isso significa dizer que não
há mais debates no COngresso Nacional? Não virão ·mais os
membros do Govem_o_ defender o Governo Collor di;mte de
uma anâlise sobre a falta de ética que caracteriza o Governo
Fernando Collor de Mello'! E. triste constatai, Senador Jutahy
Magalhães, este fato, porque milhões de pessoas fo_r_aro às
ruas lutar por eleições livres e dirêt_as no Br~sil; milhões 4e
pessoas se entusiasmaram pelos candidatos presidenciais; milhões de pessoas foram às ruas, em especial no segundo turno.
alguns optando por Lula e Outros por FernandO CoUor de_
Mello e imaginavam que estariam participando da construção
de um novo País onde se pudesse ter a_ transparência nos
atas relativos à coisa pública, conversas olho no olho, assim
como esclarecimentos a qualquer momento em que se constatassem irregularidades. Mas o que há é o monólogo do Presidente :F'ernando Collor de Mello em cadeia nacional. E já
faz um mês ...
O Sr. Esperidião Amin- Trinta e seis dias!
o Sr~ Eduardo suPiicy - Já faz trírita e seiS dias que
o Presidente Fernando Collor foi à tele_visão" p3ra dizer que ·
somente ele pagava as suas contas, administi:'adaS, siiil", -por
sua secretária Ana Acioli. E quem geria_ aquelas contas era
o o seu secretário particUlar CláUdio Vieirâ~ Em seguiaa, vem
Cláudio Vieira explicar o inexplicável! Bastou cjue comparecesse à Comissão Parlamentar de Inquérito um simples çidadão, o motorista FranciSco Eriberto--Frdre França, para se
desJD.ontar aquilo que o Presidente Fernando Collor falou.
Depois, veio novamente Cláudio Vieira explicar os fatos e
as coisas se tornaram cacla vez mais invétossímeis. Cláudio
Vieira veio dizer que tinh"a. feito um empréstimo de US$5
milhões, em 1989, em Montevidéu. Perguntado se havia ido
a Montevidéu, disse que não foi; se telefonou para Montevedéu, não telefonou; se escreveu carta a Montividéu, não
escreveu! Nada disso oc_ou_eu em-1989. Não é verdade q~e
ele fez esse empréstimo! Daí negou-se a entregar os documentos do contrato original; .hoje anunc;_ia que agora, arrependido, vai entregar. Que contrato é esse? Será que precisou
- tanto tempo para achar folhas de papel que talvez sejam de
1989, escritas com uma tinta especial que, realizado um_ teste,
comprove ser de 1989? N~o há mais possibilidades. A secretária, simples cidadã, Sandra Fernandes de Oliveira; fá mostrou como foi montãda a Operação Uruguai. Não há como
entender qÜ.e os -Senadores do PFL e do PRN alndã. queiram
teimar em defender o Presidente da República; não há como
éntender qúe eles ainda se entusiasmem--pelo fáto de mais
um Parlamentar do PFL, Deputado_ Eraldo Tinoco,- ter-se
tornado Ministro da Educação. O"Govei":O.ãôofAntónio Carlos
Magalhães- oo:ffio bem.salientou_ v._Elt!_~_p-~_r~-~ _S~t;_p
chefe de tudo - arranja e desarranja. Deu um prazo ao
MiniStro Marcílio de mais algurilas horas, ou dias, para ver
se ele se comporta de acordo com o que pensa o Governador.
caso contrário, sei'á destituído também. É incrível! A análise
de V. Ex~ c;oloca esses_ fa~s-~pm muita _ni!i_Q_~~~ Cumpríffiento
V. Ex~ pelo brilhante discurso.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•
o aparte e reafirmo o que V~ Ex_~ declaro1.1_: não _existe nenhuma
condição de se defender o Presidente da República.
Hoje, os Senadores, os Deputados e a direção do PFL
não têm nenhuma preocupação em defender o Presidente
da República. O que S. Ex~ querem é o que· está _na charge
de O Globo de hoje, onde o Sr. António Carlos Magalhães
está subindo uma pirâmide - a pirâmide é ele próprio -
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de garantia, sustentação do Senhor Presidente da República.

Mas S. Ex~ não está satisfeito. S. Ex~ está subfodo a pirâmíde,
dizendo assim: "E_i, você aí, dê um lugarzinho para mim".

Quer dizer, já quer botar o Presidente para fora publicamente.
Ora, essa é a demonstração patente de uma realidade. Se
esse empréstimo fosse verdadeiro, seria pior para o Presidente
da República, pois comproVaria tantos absUrdos que Sua Excelência deve estar rezando para que se prove que não seja
verdadeiro, porque, caso contrário, estaria misturado com
contrabandistas, com doleiros, com pessoas que já foram presas, inclusive por fOrmaçãO de quadrilhas no Uruguai. Creio
que Sua Excelência estará íncurso em quase- tOdOS os artigos
do Código Penal, se esse empréstimo for verdadeiro. Utilizo-me de uma expressão forte, chola, mas seria até ótii:iice,
porque ninguém toma US$5 milhões para pagar despesas,
p'agando os juros que tem que pagar. Se alguém toma um
empréstinio internacional desse tipo, visa fazer um negócio
em que os lucros sejam maiores que os juros que ele tem
que pagar. Mas tirar US$5 milhões para, no final, pagar 11
milhões, para despesas pessoais'?! Isso é incrível, é burrice.
E eu não ac-redito que isso poSsa ter qualquer fundamento,
porque Sua Excelência pode ter todos os defeitos, mas esse
eu não acredito que tenha.

dra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cada um faça o seu
julgamento, mas,-no meu enteni:lii:nento, eticamente,-ess_e PreM
sidente não deve continuar.

Durante o discurso do Sr. ]utahy _Mçgalhães, o
Sr. Alexandre Costa,]'~ ViceMPresidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Ro-

1/emberg.

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) _ Coocedo a palavra ao n obre Senador Espen·d·a-o
Amt·n , que falará
1
pela Liderança do PDS.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Como Líder,
próni.mcia õ Segulifte discurso.) -Sr. Presidente, Srs_.. Se_nadores, vou ocupar a tribuna da nossa Casa para fazer um registro
que, à primeira viSh\, POde parecer provinciano, pór dizer
respeito a uma questão de natureza política: do Estado do
Rio Grande do Sul; mas desejo, desde agora, concitar os
companheiros e, na medida em que esta colocação tenha repercussão, a opinião pública, para a questão étíca qUe está
inserida no contexto deste registro. É para a questão ética
que quero chamar a atenção.
No Estado vizinho, o Rio Grande do Sul, conforme a
iiTlpreOsa naciOnal já -dívUlga, inclusive o Jom3.1 de Brasflia,
edição de hoje, na página 7 _ e vou pedir à Taquigrafia
que considere a página inteira relacionada a este assunto comO
parte integrante desde meu pronunciamento_ acaba de ser
constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar discrepância na declaração de bens do Governador desse Estado, Sr. Alceu Collá.reS, ex-Parfainentar brasileiro inclusive. Não vou ocupar a tribuna para aqui prejulgar,
condenar ou execrar esse_ homem público. Como Líder do
PDS, contudo, não posso ficar indiferente à querela que se
estabelece com um ilustre correligionário nosso, o meu grande
amigo Nelson Marchezan.
Para rememorar, sucintamente, os fatos, na campanha
eleitoral de 1990, ambos firmaram u-m documento em plena
campanha, para que os seus patrimónios fossem íilveStigados
com amplos poderes, o_ que, aliás, todos os Governadores
e ex-Governadores deveriam admitir per omnia, para-sempre._
Sucede que, não satisfeito esse quesito pelo Sr. Alceu Collares,
a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, pela assinatura de 23 dos seus 55 integrantes, decidiu constituir uma
_CPI para apurar isso, que não está esclarecido desde a campanha de 90.
_ Quero aqui chamar a atenção, muito além do objeto
concreto da CP!, que é uma questão do Estado_do Rio Grande
do Sul à primeira vista apenas, não à segunda vista, quero
chamar a atenção, repito, para alguns argumentos que _o Sr.
Governador do Rio Grande do Sul está usando para com prometer o objeto da investigação. Cito pa1avras do Sr. Alc6ri
Collares:
"Não vou debater. Já ganhei a eleição do Marquezan. Isso aí é coisa passada. Coisa de derrotado. O
povo fez seu julgamento. Isso é ladainha para queni
quer se promover."

Sr. Presidente, estamos vendo que o Senador Eduardo
Suplicy está preocupã.do porque não há resposta. Isso é uma
tática velha. Até de fugir de debates de televisão, para não
fazer com _que houvesse condições de um entendim,ento, de
uma análise, por parte da população, das propostas feitas,
aconteceu. Isso vem de muito tempo. É preciso enganar, é
preciso criar um mito. É preciso, por intermédio dos meios
de comunicação, inventar um cidadão, um indivíduo que não
existe, mais um fantasma para se juntar a todos esses fantasmas
que andam movimentando as contas do Senhor Presidente
da República. Aliás, é melhor Sua Ex_celênciª_Uão aparecer
mais na televisão, porque foi a ida de Sua Excelência à televisão que deu margem a que se buscasse a comprovação de
que Sua Excelência_ era re-sporiSáVel por isso. A partir do
momento em que Sua Exc_elência disse: ~~A conta da D. Ana
Acioli é movimentada com recUrsos meus, com cheques do
Sr. Cláudio_ Vieira", e se comprovou que nada disso era verdade, a palavra de Sua Excelência _é o maior testemunho da
falsidade de_tudo que aí está. Como também é a palavra
do Sr. Cláudio Vieira a respeito -do tal empréstimo, e também
a comprovação de fatos criminosos, que se juritam e qtie;infelizmente, levam a chancela do Senhor Presidente_ da República. Pode isso ocorrer'?
Quando comprovaram que a esposa do Primeiro-Minístro
Itzhak Rabin, há 15 anos, tinha um depósito de US$2 mil
nos Estados Unidos. não um depósito feito cOin dinheiro escuso, mas um dinheiro pessoal, e a lei não permite qUe cidadãos
de Israel fizessem depósitos bancários em países estrangeiros,
o seu marido, o Primeiro-Ministro, achou que devia renunciar.
Eticamente, ele estava obrigado a renunciar, segundo o próprio conceito pessoal, e renunciou ao cargo de PrimeiiO-Ministro.
- -Será que isso tem comparação coni o que está ocorieridó
Aliás, vale a pena-úimbé"rii conhecer·a-respost:fdo Sr.
no Brasil'? O sr.- Nixon teve que deixar o poder da maior
potência ocidental, porque comprovadamente ele era um men- Nelson Marquezan, que eu endosso.
"Perdi a eleição, mas_não perdi a moral e a dignitiroso. Não foi por nenhuma falcatrua de ordem económica:
dade. EStas eu tenho perante o Rio Grande."
foi por ter sido verificado_e comprovado que ele estava mentindO à Nação, e, como mentiroso, ele teve que renunciar._
E prossegue o Sr. Governador do Rio Grande do Sul
afirmando.
Será que isto é maiS do que está ocorrendo neste País?

-

·=

....-.--.. -

...

.,.,~,...,.,_._.,.,,,,

·=

6408 Sexta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"Por que não falarmos da raspadinha que vai para
Santa Catarina? Da trégua dos devedor~s de tributos?.
Por que ficamos nas ~oisas que são escândalosT'
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O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex• um parte,
nobre Senador Esperidião Amin?
O SR. ESPER!DlÃO AMIN -Em seguida, nobre Sena·
dor Júlio Campos.
·
·
'"Eu também, mas tenho o direito de fazer colocações, porque isSo não deixou de ser uma bela armação."
Antes de conceder a palavra ao Senador Júlio Campos,
desejo deixar muito claro que o que quero abordar aqui é
a questão ética. Não quero abordar, prioritariamente, a questão fátiCa ___:_se o·Governa:dor tem culpa, ou se nã9 tem ·culpa
- porque isso seria ã.té ames.Cj_uinhar o registro ci."Ue faço.
Mas essas duas colocações éticas não nos podem passar despercebidas. Quer dizer que o derrotado não pode fazer oposição?
O derrotado não pode cobrar uma conta moral da can:tpanha?
O derrotado tem que ficar quieto porque perdeu? Será que
é assim? Será que é iSso que está acontecendo .a nível Qacional?
O Sr. Jutahy Magalhães- Está virando moda!
O SR. ESPERIDIÃO AMlN - Finalmente, a segunda
questão ética é uma armação da_imprensa contra essáS -duas
colocações de natureza ética, porque a outra parte não tem
mandato, perdeu a eleição. O Sr. Nelsop_ Marchezat:t é utp.
homem honrado, é meu companheiro e amigo~· A respeito
da questão ética não posso calar.
Concedo o aparte ao nobre Senador Júlio Campos.

dor, o Dr. Alceu Collares não apresentou os docume:qtos
na época, conforme havia combinado perante a imprensa gaúcha. Nesta oportunidade·; quero dar a minha solidariedade
às palavra de V. Ex~ com relação à ética. Por um ptincípio
-ético, no meu Estado de Mato Grosso, é adotado desde ª-·
Constit.uiçãóde 1947, quando. após o período do Estado Novo, os Estados foram re_constituídos democrati,camente, docum_ento o.brigatório, constituciOn:d que o cidadão., ao assu111ir
o cargo de Governador do Estado, é obrigado a entregar
na Asse~bléia Legislativa e publicar no Diário Oficial do Estado a declaração de bens dele, da sua mulher, bem como dos
filhos maiores já declarantes, se os tiver. Essa praxe vem
. sendo obedecida em Mato Grosso e, felizmente, nunca houve
nenhum fato que desabOnasse as personalidades que passaram
Executivo. Tivem·os grandes Governadores, alguns _deles honraram esta Casa, posteriormente, como foi a figura do Dr.
Fernando Corrêa da Costa, qüe foi Senador por dois mandatos. Realmente, vejo com tristeza, neste mom..e:nto. que o
Brasil, ao invés de debater assuntos muito itiJ."portantes pa"ra
a opinião pública brasileira, ao invés de debater as graves
crises soci'!is, econóinicas., políticas que acontecem em no.sso .
País, hoje a imprenSa brasileira s-6 registra, em letras garrafais,
em manchetes, praticamente, fatos como esses que vêm apenas prejudicar a classe político-partidária. Um assunto que
deveria ficar restrito à política do Rio Grande do Sul toma
vulto nacional e cada vez mais a opinião pública brasileira
vai-se desgastando com a imagem da classe política. Neste
instante, quero dar meu apoio ao seu pronunciamento, esperando que essa situação entre o Líder Nelson Marchezan P.e quem podemos afiançar a sua integridade e dignidade,
ele que foi líder de vários Governos, foi Presidente dá Câmara
dos Deputados, jamais teve nenhu]U ato que desabonasse a
sua personalidade -possa agora ter a re.sposta condigna por
parte do Go"verriaor gaúcho, Dr. Alceu Collares.
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Júlio Campos,
gostaria de .salientar dois aspectos. Primeiro, vo-u fazer mais
uma citação.
O início da entrevista escla.rece bctJP. ~s çirc~nstâncias.
São frases do Dr. Nelson Marchezan:
"A posição do Dr. Alceu Collares, ao ..lançar _o
desafio nas eleições passadas, foí demog6gica. Surgiu
quando ele sofria agraVo~ do Tribunal de Contas, do
PT e da Prefeitura .de que não havia prestado contas
dos negócios de terrenos. Ele,.entãQ, resolveu me desafi:ir para que fiZéssemos: uma investigação em noSSci's
vidas e propôs a elaboração de um documento, que
assinei. na frente. das câmeras de tevê. Fiquei chocado
no momento. Nunca ninguém havia levantado dúvidas
Sobre o meu passado, ele foi o primeiro a faze~ lo. Aca. bei aceitando, fomos à Polícia Federal e entregamos
o pedido de devassa".

O Sr. Júlio Campos - Senador Esperidião Amin, por
coincidência, eu estava de posse da edição de hoje do Jornal
de Brasília, e lia, na página 7, a manchete que anuncia: "Marchezan desafia Collares a decl~rar seus bens". Li~ hoje cedo,
esta notícia e acompanhei de perto os acontecimentos na eleição. do Rio Grande do Sul, qual:J.9:o, no período pré-eleitoral,
houve esse desafio e, por parte do exMDeputado e ex-Líder
da Câmara Federal Nelson Marchezan, foi cumprida integralmente a proposta de apresentar perante o público a declaração
de rendas de ambos os candidatos. Houve a eleição,_NeJ~on
Marchezan perdeu, mas apresentou sua declarãÇão e· o Vence-

Portanto, não se tratava apenas de apresentar as declarações de bens, tratava-se de autQrjzª-r a que a Polícia Federal
procedesse uma devassa. E é o rçsultado dessa deyas~~ que
está sendo objeto desta CPI. E, repito, não disponho de eleme.nto.s - e nem pretenderia dispor .:....__para falar sobre fatos
que envolvam tanto a declaração de um. quanto de outro.
O que quero abordar qui é a questão. ética, num momento
e~ qu~ a socie_d_ade brasileira aprova que o Congresso Nacional se debruce sobre ãs contas. de ma.n~tenção P.a vida pes~oal
do PresiP~nte d:a Repúl:ll~ca. Não há imunidade para nlllguéin.
Dentro da ritesma ótica e· dentro çia me~ma étiCa.Ioi que ontem

Vou repetir a pergunta:
"Por que ficamos nas coisas que: Sâõ -escândalos?
Não vou ensinar a ithprertsa a trabalhar, A minha posição pessoal é que estamos sendo levados ao processo
de descrédito das instituições partidáriaS e democrá:ticas por isso."
-·-·
Ao ·que a jornalista Ana Amélia Lemos, cuja reputação
e competência são conhecidas por todos, redargüiu:
"O senhor está sendo injusto. Ontem, o Secretário
da Fazenda, João Cabral, falou sobre tudo o que está
sendo feito no Estac\o~ nos setores prioritários de sua
área."
Respondeu o Governador.:
.
·"
.. É tão armado que toda a notícia deu nos jornais.
E a tão competente jornalista traz a notícia do Correio
Braziliense.
Finalmente, o último registro que eu gostari_a de fazer
é a transcrição de uma palavra do próprio Governador, que
diz:
.
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nós tQdos aprovamos aqui manifestações sucessiVas, que é
a questão dos cheques, ou dos possíveis-cheques, destinados
possivelmente a Parlamentares, segundo afirmação do irmão
do Sr. Paulo César Fariãs, o Deputado Augusto Farias, fosse
trazido a lume, nua e cruamente. Não há reserva de mercado
para ninguém: nem para o Governador do Rio Grande do
Sul nem para nenhum ex-Governador, nem para nenhum Parlamentar ou ex-Parlamentar. Então, é esta questão ética que
eu me permiti trazer aqui, porque esta é uma questão ética
que sacode o País. Que diz muito proximamente a todos __ nós
-repito. Não s_e trata de aqui, em nível de CPI, de se estar
procurando um bode expiatório. Absolutamente. A ética que
a CPI do_PC está estabelecendo no País é que não há limite
para apuração, gostemos ou não disso. É assim. Esta é éfiC3.
que talvez represente a mudança mais substancial de todas
as mudanças so_ciais e ·políticas que o Brasil viveu ou _vi~~rá
num prazo, num horizonte curto que possamos pensar em
prever. Então, esta questão_ étíc"a que estou trazendo aqui;
e estou trazendo porque ela envolve, repito, um companheiro
de Partido meu cuj6passado, cuja atuação política, cuja atuação pessoal não tenho nenhum receio de avalizar, no limite
daquilo que um político e um amigo leal pode pretender fazer.
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fala em armação desta reportagem, desta entrevista, desta
matéiía joi:nalística iluma emissora de rádio, onde S. Ex~ foi
surpreendido com alguém, seu adversário, notório adversário,
fazendo críticas e ele. Finalmente, quero dizer, mais uma
vez, reiterando o conceito que tem o Governador_Alceu Colado Rio Grande do Sul, com toda certeza. Trata-se de uma
biografia política das melhores, uma vida dedicada às causas
democráticas, às causas populares e às causas da ética política.
Quanto ao Ministro Nelson Marchezan, a quem tenho respeito, quero aqui confirmar que o tenho como homem descente
e honrado; mas em se tratante de ética política, no seu mais
amplo sentido, enquanto esse ou o atual Ministro Nelson Marchezan estava nas várias tribunas, principalmente da Câmara
OU: nos_ horários gratuitos, Ol! __!las ~uas atividac;les políticas,
defendendo o quê? Defendendo o regime militar, defendendo
a c!itadura, dizendo que não tinha preso político, dizendo
que não tinha tortura. Do outro lado da trincheira, isso também é ética política, estava o atual Governador Alceu Coitares. Acho que as coisas, Senador Esperidião Amin, são até
bastante simples. Na verdade, o que o Ministro Nelson Marthezan está fazendo não é outra coisa senão aquilo que- é
do seu dever; ele pertence ao Governo, que é o Governo
Collor, profundamente questionado, com toda sorte de escândalos, e de denúncias, em toda sua extensão e profundidade,
a Nação tem conhecimento pleno de todas essas denúncias
e todos escândalos. Portanto, é mais do que inteligente, tático,
desviar a atenção dos escândalos e denúncias em tomo do
Governo a que ele serve e que- ele pertence para ir fazer
uma suposta denúncia enl relação ao homem que é decente,
honrado. Não tenho dúvida nenhuma, Senador Esperidião
Amin, o Governador Alceu Collares vai demonstrar e provar
_ iSso.

O Sr. Nelson Wedekin-Concede-meV. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -:- Quço o nobre Senador
Nelson Wedekin.
O Sr. Nelson Wedekin -_Senador Esperidião Amim,
queria começar por onde V. E~- terminoU~ mas apenas mudando o personagem. V. Ex• c9nhece melhor o Ministro Nelson Marchezan, eu conheço melhor o Governador Alceu Cola-:res que é d_o roeu Partido. Então, a mesma coisa que V.
Ex~ disse do ex-Deputado Nelson Marchezan, digo e_u do Gp~
vemador Alceu Colares cuja Vida pessoal, cujo passado, cuja
biografia, cuja condição de homem público eu diria qile orgulha não apenas o meu Partido, mas orgulha o Rio ·arailde
do Sul e o Brasil. Em segundo lugar, quanto ao fato de se
colocar, quando _ele diz que "ao derrotado não assiste o direito
de fazer as afirmações que faz". é preciso, também, que se coloque iSto no conte_x_t_o de__u_m debate travado- por uma emissora de rádio. Não se trata, portanto, de um conceito emitido
com os cuidados que V. Ex~, por exemplo, está emitindo
conceitos nesta óportuõidade, ou se já, isto é do calor do debate. Num determinado momento, o ex-Deputado e atual Miriistro Nelson Marchezan faz ou refaz acusações que fazia. ao
Governador e a reação do Governador, como é comum_ ne_Ste
tipo -de debate, fala que esta é uma reaçãó de derrotado.
Tenho a mais absoluta convicção de que não passou pela
cabeça do Governador Alc_eu Colares dizer que ao derrotado
não assiste o direito de fazer oposição, como V. Ex~ se're"feriu.
Quanto ao· fato de o Governador ter se referido a uma armação, foi a própria entrevista. Foi a -isto (Ji.Ie S. Er. quis-se
refeiii~ .ou Seja, o Governador é chamado para uma entrevista
de rádio e, de repente, quase que do outro lado do Brasil
- porque o Governador estava no Rio Grande do Sul e
o Ministro eStava aqUi - de repente é colocado diante de
um adversário político. Imagine V. Ex\ com as divéigências
que tenho com o GoVernador Vilson Kleinunbing, de reperiú~.
o Governador Vilson Kleinunbing fOsse Surpreendido por uma
crítica minha, ambos de cada lado microfone[. Isto poderia
ser chamado-_ e, assim, entendeu o Governador- de uma
armação. S. Ex• não falou em armação da imprensa, S. E~

O SR. ~ESPERIDIÃO AMIN- Senador Nelson Wedekin,
não tenho nenhum comentáriO a fazer a respeito das questões
polítícaS por V. Ex~ suscitadas, até por que isso poderia regionalizar o debate e não é a minha intenção, não tenho a intenção
de aqui gravar a pessoa ou o político Aiceu Collares. Frizei
isso muito claramente no início da minha manifestaÇão. Mas, como correligionário de Nelson Marchezan e assumindo, portanto, aqui, a posiÇão de tentai" em ·seu -nome,
sem por ele ter sido autorizado ou solicitado, neste confronto,
assumi de público uma posição, como Líder do PDS que sou,
desejaria acreditar no que V. Ex~ colocou a.respeito do tipo
de entrevista. Eu nãO a assistir, nãO ·a _ouvi e pOde até ter
sido rio calor da entrevista que o Governador Alceu Collares
usou aquela expressão: Coisa de derrot_ado.
Mas~ quero registrar que S. Ex~ não a usou apenas uma
vez. Se foi no calor, o calor se estendeu ao longo da entrevista,
porque o trecho que citei é do início, e ao mei-o, mais adiante·
na entreviStã há as seguintes expressões: "Só isso, não discuto
_com a pessoa que o povo rejeitOu." Mais adiarite: "Lamento
que tenham. feito essa armação, hoje de manhã, para isso."
Dirigindo-se, no caso, à Ana Amélia.
Como já pedi que essa entrevista e seus anexos fo.ssêm
considerados parte do meu pronunciamento, quero_ apenas,
muito objetivament~.dizer, que é sobre o aspecto ético que
me debruço e a ele dedico a minha atenção e pedi a atenção
dos meus pares. Porque, realmente, nós estamos assistindo_._
e aplaudindo; não só assistindo, mas praticando_ e aplaudindo
a uma investigação s~m precedentes no nosso País. E sem
precedentes, sem dúyida alguma, será o tempo que a política
vivérá. E acho até que vai torná-la mais saUdável! Sou um

6410

Sexta-feira 7

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto de 1992

otimista. Acho que o Brasil vaj ficar -melhor depois da CPI
neste País, porque, pelo cofltrário, será a cOmprovaçãO de
que o crime compensa, que a fráude, realmente, leva à vitória.
do PC, porque não haverá reserva; não haverá -un~fiidade
ou impunidade que se atravesse diante de uma inyestigação -- l;nfão, isso n($s não podemos permitir no Brasil. E, por iSso,
que política. social ou moralmente se justifique.
-faço votos cjue V. Ex• alcance o seu objetivo cte mOstrar que
a ética exige esse tipo de apuração.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Muito obrigado, Senador
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço o nobre Senador
Jutahy Magalhães.
Jutaby Magalhães.
Era esse. portanto o registro que, na condição ...
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ é-COmpanheiro, amigo
do ex-Deputado Nelson Marchezan. O Seriad~r N~ls9I! _YY.e~c
kin é companheiro, amigo do Governador A_tceu Çollar~s._
O Sr. lÚcio -Álvares·.:_ Permit-e-me
Ex• Um aparte?
Não sou nem amigo, nem compa-nheiro de nenhum dos dois,
O
SR.
ESPERIDIÃO
AMIN
Concedo
um aparte ao
mas os conheci como D~pU:iados; conhecímeriTo superficial
de colegas de mandato. Mas nunca ou~Lfal~r •. de -Hen!I_urn nobre Senador Elcio Álvares, antes de en~errar o meu pro~mn
dos dois, nada que os desabooass~. Porém, conP?r~? ·c<?m _ ciamento.
V. Exa plenamente em relação à necessidade de um sentimento
__,0 Sr. Elcio--ÁIVar~s ~O pr~ilurlciainento de V. EX~-esiá
ético inclusive_dos políticos, sejam Parlamentares, sejam exe- nunia trilha que, graças a Deus, representa o pensamento
cutivos-, "no-sentido de tornarem transparentes su_as_vidas. V. da maioria dos integrantes do_Senado:. T~m. .sid9 muito desaEx• é um -daqueles que também considero que não tem nada gradável, ao longo do tempo, uma crítica siStemátiCa ao Cona esconder. V. Ex• sabe que venho defendendo_ a tese_ de gress.o que, no fundo, representa talvez até algumas restrições
que nós, Parlamentares c os membros do ExecutiVO, devería- _de o~dem pessoal. Quando foi instaurada .a, CPJ para apurar
mos abrir mão do sigilo bancário ...
jrregularidades do Sr. Paulo ces;,t_r Farias ha~i_'!-__!lma expectaO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concordo _setn dúvida - tiv:i, realmerite, de ·que ó -congresso brasileiro iría_reedif3r
maiS Uma CPI sem quãlquer alcance, sem qualquer significado
alguma!
político ou social. E_ hoje, aquela CPI, que representa todos
O Sr. Jutahy Magalhães- ... , do sigilo fiscal, para que
nós, porque é urna Comissão Parlamentar de Inquérito, é,
nossas vidas pudessem ser apuradas a qualquer momento. acima de tudo, o retrato vivo do Congresso brasileiro. Ela
O mesmo tipo de desafiO que foi feito no Rio Gr~nde do está_ dando uma demonstração que está surgindo um novo
Sul venho fazendo há váriaS campanhas, na Bahia, e nunca tempo; um novo tempo -em razão exãtamente -dess-e culdado
tive resposta.
que todos nós, políticos brasileiros, temos de ter, de fazer
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Maga: _ com que a vida pública seja pautada por conceitos ógjdos
lhães, quero interrompê-lo só para repetir o que disse o Sr. de mOralidade e de comportamento; de moralidade determiNelson Marchezan: quem lançou o desafio: nª_ campanha foi nada exatamente por aquilo que é a regra ética de todos
aqueles que almejam mandato. O problema, simplesmente,
o Sr. Alceu Collares.
·de realizarmos a nossa declaração Çe bens, que acompanha
O Sr. Jutahy Magalhães - Na Bahia, venho tentando, o nosso pedido de registro de candidaturas, não é o bastante.
há muito tempo, fazer com que haja apuração. mas não tenho V. Ex~ tem razão. Acho que toda vez que um político, um
resposta devida; tenho, através dos meios de comunicação, administrador. um Senador ou um Deputado é mencionado
a idéia de que o__meu _opositor é hQje o chefe da campanha -pela prática de qualquer ato malsão, sem entrar no mérito
pela moralidade pública no BraSil. Chegamos a esses absurdo~. do seu julgamento. ele tem, até certo ponto, um ónus irrecuConcordo plenamente com a defesa que fa2: Y. Ex_• da necessi- sável de pÍ'estar o esclarecimento por inteiro. Nessa disputa
dade ética de permitirrriOs apuração de quaisquer fatos das do ex-Deputado Nelson Marchezan e do Governador Alceu
nossas vidas. Falo isso_não pelo fato de cu ter sido o a_d_v~rsário Collares, as minhas posiÇões-pessoais, em relação a V. Ex~
derrotado ou de ter sido um ex-vitorioso. De qualquer forma,
e em relação ao Senador Nelson Wedekin, sã;9 convergentes,
devemos prestar contas das nossas vidas ~_qualquer um que porque fui colega e companheiro de arilbos. Conyivi com o
queira saber sobre e_las. Acusp.çQes são feitas a cada dia con~r~
Governador Alceu Collares no desempenho do mandato de
qualquer um dos nós.
1970-ã.-1974 e, logo-em seguida, tive o prfvilégío-de conviver_
também
com o ex-Deputado Nelson Marchezan. _M;isentenO SR. ESPERIDIÃO AMIN ---:Devem ser apurados. Já
do, no momento"; que- Iiãb é mais uma disputa regional conversamos aqui, Senador, sobre a interpelação.
é preciso frisar issó~ · ·O Sr. Jutahy Magalhães - Devemos .ser oS primeiros
0 SR. ESPERIDIÃO AMIN - É uma questão ética,
a pedir apuração; porque a acusaç-ão é feita gi"atuitameilte;
qualquer um pode acusar, pode dizer o que quiser. Se exigir- Senador Elcio Álvares.
mos apuração e não fugirmos, através de d_eterminadas ~_edi
O Sr. Elcio Álvares- Exata"rnente. E é em notne desse
das, palavras e discursos bonitos, de uma apuração verdadeira, p-adrão éticO, que tOdOs devemOS clefender "que flãõ_êuSta nadii
estaremos cumprindo nosso papel.
ao Govern~dor ou a sua mulher_ mostrar .E,Or inteiro a sua Espero qUe V. Ex~ tenha _razão quando diz que o futuro declaração de bens. Acho que é ob_rigaçã_o dá político,· de
no Brasil será mais ético, que ã moralidade terá maior impOr- todos aqueles que cultivaram a_ vida pública. V. Ex~ é um
tância. Espero e- faço vOtos qüe isso ocorra: Agora, tenho desses exemplos que dignificam a vida pública brasileira. V._
os meus temores_ de que se nada ocorrer em con~eqüência Ex~ desempenhou cargos executivos da mÇlis alta importância
daquilo que se está apurando hoje, se não houver Conse- no se"ü EstadO: PrefeitO, Governador de EStado. Acho que
qüências desses fatos que estão sendo apurados hoje c compro- é um galardão quando chegamos num plenário cOmo· este,
vados,. nós não podemos esperar nada de ético e de moral num momento em que se espalham todas as dúvidas, poderw
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mos apregoar, em nome da moralidade, um comportamento
ético retilíneo. Eu, por exemplo, andei preocupado- e indaguei iSso ao Senador Amir Lando- quando a imprensa publi-
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se desvista de qualquer imunidade ou de qualquer outro sigilo
bancário ou qualquer outro expediente, para deixar íntegros
os nossos mandatos. Falei isso talvez tocado pelo mesmo ponto
que V. Ex~ abordou outro dia numa conversa comigo; inquieto11:~me bastante quarldO li que váriOs Parlamentare$ brasileiros_

cou__ que cerca de 120 Padament~r~s teriam re'*b~çlo diph~iro
do esquema do Sr. Paulo César Farias. Entendo que, no mo-_
menta em que a ComiSsãO chegou a_ um ponto crucial, se est'ªv~m e_nvolvidos, beneficiados pelos cheques do Sr. Paulo
algum dos nossos companheiros, por maior amizade que te- César Farias. Acredito que no relatório final do Senador Amir
nhamos, estiver dentro de uma lista dessa, a Comissão aeve Lando deve haver um esclarecimento cabal sobre esse assunto_
ter a hornbridade e a responsabilidade de divulgar para ·a para qüe não paire dúvida. E, aí, é o ponto principal. Veja
opinião pública brasileira, porque não pode haver dúvida_ so- como a campanha se opera - e o Senador Júlio Campos
bre aqueles que são detentores Q.e mandatos. O. mandato de __ me adverte aquLcom a aquiescência do Senador Saldanha
cada um aqui, tenho certeza absoluta, foi disputado dentro Derz_i- já_ontem, o Senador Amir Lando dizia que não
da licitude, dos padrões da moralidade. Compreendo perfeita- existe qualquer cheque de Parlamentar dQ Congresso_ brasimente a colocação de V. Ex~ no seu discurso, e agora que leiro. E, veja, até o momento, corri a divulg~ção da notíCia,
a Comissão Parlamentar de Inquérito_ c_hego~ a este ponto, tínhamos o conhecimento que existiriam cheques vinculando
que é fundamental para a moralidade da vida públiCa brasi- aquinúmeroatéelevad0del20Parlamentares. Queroparabeleira, se alguma coisa houver contra qualqUer Parlam~_n!ar, nizar V. Ex~ Devemos estar atentos permanentemente; qualseja Senador ou Deputado, terit de vir a público e ser decla- quer coisa que venha a ari'anhar- o ·verniz desta Casa deve
rados quais for_am ess__es nomes~ sob pena de perder exatamente merecer o nosso r.epúdio. E, conhecendo o Governador Alceu
aquilo que é fundamental - a confiança do povo brasileiro. Collares como conheço, velho lidador da política do nosso
Nesse instante, perfilo-me inteitamente com V. Ex~ NãQ entra- País, dos idos de 1974_,tenho certeza de que S. Ex\ deixando
ria no mérito do debate do Governador_ Alceu Collarcs_ çQm __ de lado o problema político-regional, vai dar uma resposta
o Deputado Nelson Marchezan porque talvez seria, dentrO- ao povo brasileiro e vai exibir a sua declaração de bens, porque
do prisma da amizade, conforme colocou o Senador Nelson este é o procedimento de todos os homens públicos responWedek.in, até inopOrtuno. Faço qUeSfâo de reiterar isso. Lerp.- sáveis. Neste momento, V. Ex~, corri muita propri~dade, com
bro-me de que foi uma disputa de campanha. É muito cotnurrt muita -opOrtUnidade, coloca um problema que é altamente
isso. Aconteceram no meu Estado desafios: para que ·cada presentâneo e que merece da classe política brasileira, em
um mostrasse a sua de_c;l_ata_ção de ben~. declaraçãç de renda. todos os momentos, a sua inteira atenÇão. Parabenizo V. Ex~
No momentq em que há uma acusação, o homem público _pelo pronunciamento e insisto -que todas as_ vezes que prbblenão pode escamotear a verdade ou encobrir o Uebate. É algo ma idêntico ocorrer que tenhamos nesta Casa, também, uma
que é imperativo. Se alguém tiver dúvida do meu cQmporta- voz que permita fazer-se o debate se_ faça por inteiro, para
mento ético, devo mOstrar o documento;- acho qüe é funda- que haja uma imagem inteiramente translúcida, que não permental, para que a opinião pública brasileira possa ter m~lior mi ta dúvidas no_ exercício de_ qualquer mandato conferido pelo
apreço pela classe política. Infelizmente, instal.!rou-se um- Cbh- povo.
ceito de que os políticos são capazes de tudo. As.slsti aos
.. 0 SR. ESPERIDIÃO AMIN _ Senador E!cio Álvares,
últimoscapítulos-de_umanovelaemqueapareceumDeputado considero o aparte de V. Ex~. certamente, a parte mais rica
que dá um triste exemplo do que é imunidade_ Parlamentar em emoção e conhecimento jurídico do meu pronunciamento,
e, muito mais ainda, o comportamento éticO-familrªr, dando da minha manifestação.
a entender que Senador da República e.Deptitã.üO Feâeral
Desejo encerrar as minhas colocações com duas obsersão elementos que não têm respeito mínimo à sua fa-mília vações.
A primeira, com a-leitura de um pequenino texto, que
e ao seu comportamento ético . .Isso acontece todo o dia; af
é que está _o "x" do problemaT A coisa parece despercebida é a opinião do jornal Zero Hora, que promoveu tal debate,
·
.
ao longo de uma novela. Quando ,alguém _vê _UEl personagem sob 0 título "Armação Limitada": _
de uma novela que tem a audiência_ óe mjlhões de brasileiros
"Um debate r_adiofônico é_ sempre uma armação,
mas no senti_do do planejamento~
dizer que a imunidade Parlamentar é usada patã- encobrir
falcatruas e ates condenados pela sociedade, cria-se um conOs entrevistados são convidados_, informados_ soceito de que real111ente Deputados e Senadores são cfeten~ores
bre 0 assunto e co:riSultadQ~ sobr~ a cotlv_eniê~cia: dede um privilégio para- eSconde_r atos que nãi> condizem com
discutir com outras pessoas.
a dignidade humana. E, pior aiiida, no final da novela, aparece
Foi aSsim que a Rádio Gaúcha procedeu ontem,
o mesmo _cidadão em cotnpanhia de uma &enhora, encamipela manhã, com 0 Governador Alceu Collares e com
nhando-se para o CQngressó P!asil_eiro, dizendo que iria em0 Secretário Nacional das Comunicações, Nelson Marchezan, que mantém um desafio público, desde a campregá-la como secretária. Isso não é só em noVela de grande
audiência nacional; já tive oportunidade de ver programas
panha, sobre suas respectivas declarações de bens, desirnportados ónde o conceito do político é da pior qualidade
de a campanha eleitoral para 0 Governo do Estado."
possível.
Não houve armação nas acepções consagradas pela gírla
Na "Escolinha do Professor Raimundo", o grande humorista Chico Anysio~·por quem todos temos o mais alto apreço, nacional, como armadilha, esparrela ~u ardil. Tratou-se simé uma figura viva dO artista brasileiro, diz que o filho poderia plesmente de uma ação jornalística, aliás, bem ao estilo do
ser qualquer coisa menos-político; que el~ prefere lidar com Sr. Alceu Collares, que jamais recusou debate em sua vida
os comediantes dele do que com os políticos. Acho então, política. Tanto que, perguntado se gostaria de continuar na
Senador Eperidião Amin, que esse tema é irilportante. O linha enquanto fos_se ouvido o Sr. Nelson Marchezan, o GoverCongresso tem que ter muito cuidado realmente nesse ponto. nador prontamente disse que sim. Portanto, a acusação de
Se tivermos episódios_ idênticos a esse, que cada um de nós que teria havido uma armação está desmentida pelos fatos.
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O segundo comentário, Senador Elcio Álvares. é a resPei~
to da alusão aos 126-0U. 50êbeques. O que foi debatido ontem,
no plenário do Senado, foi a ameaça transcrita em 'jórnaísda imprensa nacional formulada pelo Deputado Federal, irmão do Sr. Paulo CéSar Farias, que chegou a aprazar a data:
"Três dias antes do relatório, vamos divulgar a relaç_ão .dos
Parlamentares, cerca de 50, beneficiados por cheques do PC
e agora ingratos". A providência- que--se tomou ontem, e é
bom se lembrar, é de cobrar da CPI, instar junto -à Mesa
da Câmara, porque- é ela que subordina disciplinarmente o
Depulado Augusto Farias, para que este assunto seja esclarecido. Sejam 126, 50 ou 5 cheques, este tipo de penumbra
não pode prevalecer sobre a integridade do Congresso Nacional, principalmente neste momento em que o Congress<Y até
sobreleva as suas prerrogativas, de certa forma se afii"rita perante a opinião pública, pela missão qUe a CPf do PC lhe
confere.
Por tuto isso, achei e acho que não cabe esse desvão
ético de entender que essa matéria é coiSa de deirOtado. Não
o é nem lá, nem aqui:; nem para ·~a", nem para "b". Para
todos nós essa questão ética, é pertinente, como ·objeto da
investigação ou como investigadores.
Era isso que gostariã de colocar. Sinto-me muito satisfi!ltõ
por ter conseguido até aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me concede um_ aparte,
nobre Senador Esperidião Amin?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com prazer, ouço V.
Er, certamente com a tolerância da Mesa porque será o último
aparte. É um pedido do nosso amigo comum, Manoel Cruz.
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Esperidião
Amin, gostaria de dizer que avalio corno adequado o procedimento de qualquer chefe de Executivo, seja um Prefeito,
uma Prefeita, um Governador, uma Governadora e o Presi:dente da República, deveriam -por lei já devem apresentar
sua_ declaração de bens, enquanto candidatos -uma vez por
ano, regularmente, um Governador, um Presidente da República, deveriam ter a iniciativa de -mostrar a eVolução de sua
declaração de bens. Então, avalio que isso deveria ser normal,
e não deveria estar um Govern.ador questionando se isso é
adequado ou não.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador Suplicy, só para
informá-lo: foi constituída uriul CPI na ASsembléia Legislativa
do Rio Grande do _Sul, porque esta questão resta pendente
desde a campanha eleitoral. Era esse o esclarecimento. Não
é sobre os fatos - repito - que eu gostaria de falar, mas
sobre a componente ética da investigação e da autoridade
que todos têm de argüir a matéii3..
- -- - - --Sr. Presidente, muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ESPERIDIÃOAMIN EM SEU DISCURSO:
Jornal de Brasília
Quinta-feira, 6-8·92
MARCHEZAN DESAFIA COLLARES
A DECLARAR SEUS BENS
Artur Herdy
DAAJC
Porto Alegre - Em debate realizado ontem de manhã
da Rádio Gaúcha, o SecretáriO Nacional de Comunicações,
Nelson Marchezan, desafiou o Governador Alceu Collares

~
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a cumj:nii-uma promessa de campanha e divulgar o levantamento da Receita Federal sobre seus bens, na época em que
foi Prefeito de Porto Alegre. "Por que o governador não
publica suas declarações de renda e diz de onde veio o dinheiro
que tem, sem origem?", questionou Marchezan, por telefone,
desde Brasília. "Como ele, Marchezan, se tornou um fazendeirO, já que era pobre como euT', contra-atacou Collares,
nos estúdios da emissora, em Porto Alegre. A polêmica sobre
os bens de Alceu Collares começou com a publicação de denúncias, envolvendo também a primeírã-dama do estado,
Neuza Canabarro, que teriam omitido bens na declaração
do Imposto de Renda entre 1985 e 1989. O debate, a seguir,
foi -meâiado pelos jornalistaS Rogério Mendelski e Ana Amélia Lemos.
_NELSON MARCHEZAN -,- A posição do governador
C<lllares ao lançar o desafío nas eleições passadas foi demagógica. Surgiu quando ele sofria agravos do Tribunal de Contas,
do PT e da Prefeitura, de que não havia prestado_ contas
dos negócios de terrenos. Ele, então, resolveu me desafiar
para que fizéssemos uma investigação em nossas vidas. E
propôs a elaboração de um dqcumento, que assinei na fr~nte
_ das.Câmaras de TV. Fiquei chocado no momento~ Nunca
nir1;guérrf havia levantado dúyidas sobre o meu passadO. Ele
foi- o primeiro· a fazê-lo. Acabei aceitando. Fomos à Polícia
Federal e entregamos o pedido de devassa.
A PF encaminhou o assunto ao Tribunal Regional Eleitoral. O documento dava amplas liberdades para que investi~
gassem as nossas vidas e divulgassem os resultados. O assunto
foi parar na Receita Federal, que fez urna devassa por inteiro
em minha vida. Investigaram minha passagem em Brasília
e no Rio -Grande, em todos os cartóríos. Cónêlufram que
eu tinha 23 heçtares _de terras não registradas, dOis telefones
e um reboque de carregar moto. A terra estava registrada
no Incra e com o pagamento em dia dos impostos. O governador, surpreendentemente, não quer divulgar o resultado
sobre seus bens. Não quer cumprir o que prometeu. O que
tenho, foi com- esforço: uma fazenda e um apartamento comprado com fínanciamento. Agora o governador não vai enganar de novo o Rio Grande, saindo das a_cus_ações de que_quer
novas investigações sobre meu património. O que tenho é
legftimo, cqrreto, segundo a própria Receita.
·
Alceu Collares -Não vou d,ebater. Já ganhei a eleição
do Marchezan. Isso ai é coisa passada. Coisa de derrotado.
O povo -fez seu-julgamento. Isso é ladainha para quem quer
se ptõmover.
NM - Perdi a eleição mas não perdi a moral e a dignidade._ Estas eu tenho perante o Rio Grande.
AC - O senhor tem que provar que, não em cinco
anos, mas em toda urna vida, como se transformou em um
fãzendeiro.
NM- Tenho um pedaço de terra que_qualquer um pode
ter.
AC --Eu não tenho. Não tenho nem casa.
N~f.......: A é? B~-~íto gove~~d-Õr! ·· -

AC - O senhor está provocando. Desde o Jornal de
Brasília é essa armação que está sendo feita hoje.
NM- Governador, eu não tornei nenhuma atitude. Perdi
a eleição e reConheci. Isto que aí está é p"r<>vocação sua. É
um desiúio seu que não foi cumpridO. Não desvia. Eu perdi
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a eleição mas não perdi a dignidade_. O senhor tem contas
a prestar ao Rio Grande.

. _AC -

Só isso. Não discuto com a pessoa que o povo

reJeitou.

NM - Eu me dou à dignidade de discutir com uma
pessoa que não cumpre a palavra.
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AA - Acho que_ essa é uma discussão técnica e não
cabe aqui aprofundá-la .
AC - Técnica não. É o correto. Falar em imprensa
nacional é exagero. O Jornal do Brasil e o O -Estado de S.
Paulo, são nacionais. Já Pernambuco está discutindo esse_ assunto?

AA - O jornal que citei foi o Correio Braziliense. E
queria dizer que o nosso objetivo é de máxima transparência.
Não temos compromisso com-ninguém e com nenhum partido.
NM - Eu não tenho nada que ver com o noticiário Quer~mos_apenas que o leitor e o ouvinte_sejam bem _informada imprensa.
_
_ __ _ dos. Respeito muito o sep.hor e sua posições.
_
AC - É lamentável pegar um governador de Estado ·
AC -Eu também. Mas tenho o ·direíto de fazer colocapara esse tipo de debate que as águas da política já levaram
çõe.s. Porque isso não deixou de ser uma bela armação.
para o fundo do poço 1 para o fundo do mar. Lamento que
AA - De nossa parte, nunca nos passou pela cabeça
vocês tenham feito isso (disse se referindo aos repórteres Ana
Amélia Lemos e Rogério Mendelso~, apresentadores de pro- fazer isso. Temos dignidade suficiente paTa nãó- aceitai' fazer
grama). Lamento que os meios de comunicaçã_o_sirvam a esse jogo dessa maneira. Apenas o senhor falava no ar e fez um
tipo de coisa que os_ eleitores evidentemente não aprovam. desafio - de que a Assembléia investigasse os bens de MarÉ um negócio evidente que isso aí está sendo armado. Arma-_ chezan e financiamentos do Banco Sulbrasileiro - e colocamos junto com o senhor na tinha o secretário Nelson Mardo, minha companheira.
chezan.
Ana Amélia -O senhor conhece a seriedade e dignidade
da RBS.
NM - Isso é armação do governador para fugir ao debate ..
AC - Isso é armação, Ana Amélia. É armação.
AC - Não converso com derrotado.
AA- Não governador. Temos que ter respeito~
AC - Respeito pelo governo do Estado.
ORIGEM DE PATRIMÓNIOS PROVOCA NOVA
AA -O Presidente Fernando Collor também tem o
direito de dizer que é uma armação o que está se fazendo
DISCUSSÃO ENTRE COLLARES E MA~CHEZAN
em relação ao Governo dele.
AC - Lamento que te-nham feito essa armação hoje
de manhã para isso, né?

AC- Não vou me submeter a um tipo de debates, desses
_ __
que não leva a nada. Qual é a utilidade disso?
AA- É para que a população, o cidadão como contribuinte, saiba o que está acontecendo. A realidade.
NM -Foi o governador que fez tudo isso. Eu não sabia.
Fui conVidado a participar -do programa e não sabia de nada.
O governador não cumpre a palavra. O RiO Grande é testemunha. Está na Justiça esse processo de declaração de bens.
AC ....:.:. Com esse cidadão Marche_zan não debato mais.
Porque ele foi derrotado.
AA - A- nossa intenção - minha e do RogériO-- é
esclarecer a opinião pública gaúcha sobre esses acontecimentos. .
.
.. .
__ _
AC -Por que não falamos de raspadinha que vai para
a Santa Casa'? Da trégua dos deved~res de !nbutos? P<:>r que
ficamos nas coisas _que sai escândalos? Nao vou ensmar a.
imprensa a trabalhar. A minha posiçã_o pess~al ~ q'?e estamo.~
sendo levados ao processo de descrédtto das mstttutções p~rtl-.
dárias e democráticas por isso.- AA- o senhor está sendo injusto: Qntern,_ ti S~cretário
da Fazenda, João Cab~al, _fa~ou sobre tudo que está sendo
feito no Estado, nos setores prioritários de sua área.
AC- É tão annado que toda a notícia deu nos jornais~
E a tão competente jornalista traz a notíci~ ~o COrreio Brazi-

liense.
AA- Apenas para dizer que estou em Brasfiia e que
a imprensa nacional está tratando do assunto.
AC- Não é nacional. O Correlo Braziliense não é nacional, filha.

O tom do diálogo entre governador e o secretário nacional
das Comunicações através da Rádio Gaúcha lembrou o duelo

eleitoral.
Um ano e oito ril.eses do ·depois do que travaram n,o
segundo turno da sucessão estadual, o governador Alceu Collares e o Secretário Nacionar das Comunicações, Nelson Marchezan, reviveram ontem os momentos mais ásperos da campanhã eleitoral no Rio Grande· do Sul. Os dois se confrontaram _
por dez minutos no programa Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Primeiro a atacar, Collares informou que pedirá à bancada
situacionista na Assembléia Legislativa a inclusão, na CPI
que examinará suas declarações de renda, de investigações
em tomo de Marchezan. "Queremos saber a origem dos bens
dele, como conseguiu comprar uma faze~da", disse Collares,
que_ também acusou Marchezan de ter sido beneficiário de
''financiamentos ctimulativos"nQ extinto Banço Sulbrasileiro.
No segundo turno das eleições de 1990, Collares propusera a Marchezan que ambos submetessem suas declarações
de renda à Polícia Federal. A análise foi realizada_ pela Receita
Federal e encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral. Há
poucas semanas, na largada da campanha para a prefeitura
dePorto flllegre, o candidato do PDS, Jarbas Lima, desafiou
COllãres a divulgar sua declaração. O governador disse que
só o faria_ na Justiça, decidido a não promover o nome do
deputado pedista. Na entrevista ao Atualidade, Collares afimou que está pronto a prestar contas à opinião pública" e
qualificou as denúncias de "armação~· ,"armação" do Jornal
de Brasília, que transcreveu falhas apontadas em suas dec:;taraçóes de renda, e também da Rádio Gaúcha, ao abordar o
tenia Cõni a participação de Marchezan. "Por que não falam_os
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aqui sobre o resultado da raspadinha que vai para as San_t_as

Casas", perguntou Collares. .
___
_.
O secretário Marchezan foi convid'!do pela produção do
programa a responder às acusações que haviam sido formuM
ladas pouco antes por Collares. Em seguida, o governador
foi IDfOrinado de que seu antigo adversário eleitoral estava
na linha telefônica. "Pois muito bem", disse Colla_res, que
prefere continuar na linha. A partir daí.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, por delegação da Liderança do PFL.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senador(fs:
Na sua obra Pensées, détachées e souvenirs I, traduzida
por Carolina Nab:_q.co, Joaquim Nabuco definiu que "a melhor

educação é aquela que consegue transmitir de uma geração
a outra maior s-oma de experiência e de sabedoria".
Penso que essa é exatamente a conotação. da perpetuação
da espécie~ não só no seu sentido biológico, mas, mais do
que isso, no seu sentido de vida.
Transmitir à -próxima geração sabedoria significa exatamente ajudar a formação e o destino das nações. Assim tem
sido através dos séculos.
Inicio a minha oração com ess_e pensamento de Joaquim
Nabuco exata e precisamente para registrar, já agora, na qualidade de Presidente Nacional do Partido da Frente Liberal,
a posse ocorrida ontem, nesta Capital, do Deputado Eraldo
Tinoco, novo Ministro da Educação. E o faço salientando
uma situação extremamente singular: até ontem o Deputado
Eraldo Tinoco exerda a~ funções de ~ecretário-G-eral da Comissão Executiva Nacional do PFL. E eXercia; digà-·se de
passagem, com sabedoria, com competência e com firmeza."
Conhecedor profundo dos problemas que afligem o País, um
humanista na acepção da palavra, rico em cultura geral, o
Deputado Eraldo Tinoco trouxe, já por duas gestões, por
dois mandatos, uma incomparável contribuição ao nosso Partido. Aliás, se, de um lado, manifesto a minha alegria com
a sua posse à frente daquela que é, a meu ver, a mais importante pasta do País, por outro, manifesto, pelas razões aqui
expostas, a minha tristeza pela saída dele da Comissão Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal.
O Sr. Irapuan Costa Júnior- V. Ex~ concede um aparte,
nobre Senador?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Conçedo, com prazer,
o aparte ao nobre Senador lr:;tpuan Costa Júnior.
O Sr. Irapuan Costa Júnior - Meu caro Senador Hugv
Napoleão, recordo-me com bas.tante sauQade da passagem
do meu caro colega pelo MinistériO- da Educação, onde os
assuntos sempre foram tratados com a m_áxfutaseriedade__ e_
com muita competência .. Eu, que sou um colega de Senado
de V. Ex~, de outro partido, sou testemunha insuspeita da
maneira ilhana, competente pela qual o nobre Senador Hugo
Napoleão ocupou aquela cadeira tão importante para o País.
Eu gostaria de prestar também o meu insuspeito testemunho
quanto ao Deputado Eraldo Tinoco, que também não é um
Deputado do meu partido, mas tive uma larga convivência
com S. Ex• quando dos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte e nessà. oportunidade pudemos fizer arilizade,
uma vez que sempre o Deputado Eraldo Tinbco colocava
os problemas nacionais, bem acima de qualquer outro inte-
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resse, fosse ele pessoal, fosse partidário. De maneira que
prevejo para S. Ex~ uma gestão bastante feliz à frente do
Ministério da Educação. Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço o aparte de
V. Ex•, eminente Senador Irapuan Costa Júnior, pelas amáveis
palavras que me dirigiu e eu me recordo que V. E~ freqüentou
o meu gabinete àquele tempo com a preocupação de estadista,
pois foi Governador de Goiás~ sempre preoCupado com a
situação da educação do País e, especificamente, no seu querido estado. Quanto ao Sr. Deputado Eraldo Tinoco, hoje
Ministro da Educação. concordo com_ V. Ex• e acredito que
ele terá uma gestão brilhante e marcará a Sua passagem naque·
la Casa da Esplanada dos MinistériOs.
Como diz, Sr. Presidente, em verdade, a vida de Eraldo
Tinoco foi sempre pãutada pela dedicação à causa da educação: foi Secretário de Educação do Estadc da Bahia, está
no seu terceiro mandato de Deputado Federal e, nas comisSões
em que atuou na Câmara dos Deputados, o fez sempre com
aquela noção de aguerrido amor à Pátria. S. Ex~ exerceu a
relataria da Subcomissão da Família do Menor e do Idoso
na Comissão da Família, da EducaÇão, Cultura e Esportes,
durante a Assembléia Nacional Constituinte. Foi Vice-Presidente da CPI sobre a aplicação dos recursos provenientes
da Emenda Calmon, na Câmara dos Deputados, e foi sempre
titular na Comissão de EdUcação, Cultura, ESporte e Turismo,
hoje Comissão de Eduçação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados.
O Sr. Marco Maciel -Permite-me V.

Ex~

um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•, eminente Uder, Sr. Senador Marco
Maciel.
O Sr. Marco Maciel -Nobre S~~-~dor Htigo Napoieâo,
antes de mais nada, quero cumprimentar V. "EJf'~ pelo discurso
que produz na tarde de hoje, alusivo à posse do nosso- colega
de representação popular, o nobre Deputado Eraldo Tinoco,
no Ministério da Educação do Governo da República Federativa do _Brasil. Falar em Eraldo Tinóco não é apenas falar
num colega nosso, que milita no mesmo partido que nós niilitamos, de que, aliás, é Secre_tário-Ger3.1 da ComissãO Executiva
Nacioital, lucidamente presidida por V. Ex~ Falar em Eraldo
Tinoco é falar riluito mais, é falar também em alguém que
tem uma vida toda dedicada à causa da educação brasileira.
Ao mencionar o seu currículo, ao citar os seus títulos, V.
Ex~ deixa bem claro que se trata de alguém que tem feito
de sua vida pública uma permanente disposição de serviço
à referida causa. Por isso, o nome de Eraldo Tinoco é um
nome que hoje merece o respeitO de todos nós, no momento
em que ele é alçado ao Ministério da Educação do Governo
do Presidente Fernando Collor. Vou mais além, nobre Senador Hugo Napoleão, diria que a sua escolha teve um(!. excelente repercussão no CongfeSSo Nacional; a sua posse, oiltem
realizada, e a posterior transmissão do cargo bem demonstraram isso. Lá estavam Parlamentares dos mais diferentes
partidos, não s_omente partidoS que apóiam o Governo: mas
de Partidos que fazem oposição ao Governo. Inçlusive gostária
de destacar a presença, extremamente honrosa para o empossado, do Presidente do Senado Federal,_Senador Mauro Berrevides, e do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
IbSen Pinheiro. Chefes do Poder Legislativo, Senado Federal
e Câmara dos Deputados, respectiv&nente, estav-an;t ali sim. plesmente a presença do Poder Legislativo, de alguma forma,
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demonstrando o acatamento, o respeito que todos eles votam
ao ilustre empossado. Mas diria que isso não foi um gesto
isolado. Ao comparecimento à posse, tanto o Presidente do
Senado quanto o Presidente da Cãmaraestaval!l interpretando
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um êx-Ministro da Educação dos Estados Unidos, H.T. Bell,
do Jnicio da década de 80, no q_llal precisava que o estudo
do inglês devia ser aperfeiçoado no País.
Aliás, a propósito, quando de minha passagem pelo MiniStério da Educação, tive a oportunidade de instituit o exame
de Português, no vestibular, com características de compulso~
riedade e eliminatoriedade, porque entendo_ que a nossa :çica,
língua, é o passaporte para a cultura e para o conhecimento.
A seqüência" de co_nv_ersas com o Senador João Calmon,
extremamente honrosas para mim, foi urna das razões que
nOs levou a fazer com que o Português, com as duas caracteristicas a que me referi, fosse inserido nos exames vestibulares
no Brasil.

o sentimento das respectivas Casas, porque, frisO mais -uma
vez, a escolha do Deputado Eraldo TinocO fOi a ~scolha de
alguém que se dedica com afínCo à causa da Educaç~o. Se
quisesse ainda listar outras, dentre muitas, pr~senças ilustres
que acorreram à posse do D_eputado Eraldo Tinoco, gostaria
de mencionar a presença do Senador João Calmon, que_i!ltegra
o PMDB, mas que é, consabidamente, um grande apóstolo
da educação brasileira. S. Ex~_ estava lá também, trazendo,
com a sua presença, um incentivo ao Deputado Eraldo Tinoco,
para que ele consiga enfrentar e resolver os magnos problemas
O Sr. Júlio Campos -V. Ex~ concede-me um aparte,
que a educação brasileira está a vê~los resolvidos. Diria que
a grande questão estrutural brasileira é a da educação. O nobre Senador?
Brasil tem muitos outros problemas- eu diria que são probleO SR. HUGO NAPOLEÃO -Com muitó prazer, Seria-~
mas setoriais uns, conjunturais outros - , mas o problema
dor
Júlio
Campos.
fundamental~ conseqüentemente, não somente para o exerO Sr. Júlio Campos -Senador Hugo Napoleão, o procício da cidadania como para uma política sustentada de desenvolvimento, com o qual o País se defronta é a Educação. nunciamento que V. Ex; faz na tarde de hoje, aqui no Senado,_
Sem essa questão resolvida - que não vai dizer respeito a registrando a posse do eminente companheiro, o Deputado
apenas um governo, a um período administrativo, mas, quem Eraldo Tinoco, no Ministério da Educação. Não poderia dei~
sabe, a cinco, seis ou sete períodos - , que é priorifál'ia,- xar também de prestar-lhe a minha solidariedade e dizer que
enquanto for apenas uma prioridade retórica, verbal, não con- o Presidente Fernando Collor de Mello, ao escolher o Depuseguiremos realmente ter uma Nação verdadeiramente demo- tado Eraldo TiD.oco para assumir aquela Pasta, agiu corretacrática, nem plenamente desenvolvida.
mente. Conheço-o profundamente como seu ex-colega de Câmara Federal, como um homem sempre dedicado à educação.
V. Ex~ fÕi Ministro da Educação - aliás, excelente; pena Sempre participou ativamente da Comissão de Educação e
que V. Ex• tenha permanecido tão pouco· tempo à frente Cultura da Câmara dos Deputados; na Constituinte foi um
da Pasta da Educação em nosso País - e bem sabe quão dos Deputados que participou no setor de educação e ajudou
verdadeiras são as afirmações que estou fazendo sobre a im- realmente com seu trabalho. Sabemos que o apóstolo da eduportância, ou melhor, sobre a transcendência da causa da cação no Brasil sempre foi o Senador João Calmon. ele foi
educação brasileira. Por isso, nobre Senador Hugo Napoleão, o grande vitorioso ao vincular recursos fixos, permanentes
quero· me congratular com as palavras de v_. Ex• e expre~ar da arrecadação federal para investimento na educação. O Dea minha certeza de que o Deputado Eraldo Tmoco conseguirá putado Eraldo Tinoco sempre esteve ao nosso lado, porque
enfrentar muitos dos problemas que a educação brasileira também sempre participei dessa Comissão e hoje participo
está reclamando. Talento não lhe falta para issO; dedicação como membro titular da Comissão de Educação do Senado,
ele jã' o demonstrou ao _longo de sua vida pública. Espero tão bem Presidida pelo Senador Louremberg Nunes Rocha,
também, por ser uma causa suprapartidária, que S. Ex' venha e que tem prestado relevantes serviços aos País. E, nest_e
a merecer o apoio de todos os partidos representados no Con- oportunidade, quero apenas lamentar a maneira como deixou
gresso Nacional. A educação não é m;n problema de governo; o cargo o ex~ Ministro Goldemberg. Este homem foi prestigiaé um problema de muitos governos. Ela não é ~rn problem~ díssimo pelo Presidente Collor desde o primeiro dia do seu
de um ministro, mas de todos aqueles que, na sociedade brasi- Governo. Ex-Secretário de Educação de Quércia,-Govemo
leira, se ocupam da grave questão de dar ~o País uma n~ção do PMDB, que era oposição ao Presidente Fernando Collor,
verdadeiramente democrática e desenvolvida. E o camtnho ex-Reitor da USP, com grandes méritos como cidadão, como
é um só: dar ênfase à prioridade não verbal, mas fática, ~~!lc_re professor e como homem ligado à área da educação. A maneita real à referida causa. Por isso, quero, secundando as pala- ra ética como ele deixou o Ministério da Educação foi a pior
vr~s de V. Ex~, cumprimentá-lo pela oportunidade do discurso possível. Já dizia o nosso em:hiente e saudoso Presidente Taoque produz na tarde de hoje e expressar a minha certeza credo Neves: "Existe gente mau caráter e sem caráter". Não
de que a Educação brasileira vai conhecer novos e Il_lelhores sei em qual das duas qualificações iríamos incluir a saída de
dias. Muito obrigado.
Goldemberg. Ele dizia- e fez ataques frontais à classe política, principalmente ao nosso Partido - que o PFL, que os
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço o aparte de Parlamentares, até mesmo o PMDB, seu antigo Partido, iam
V. Ex•, eminente Líder Marco Maciel. Trata-se de uma inter- ao seu gabinete pressioná-lo por fisiologismo e para pedido
venção duplamente valiosa, porque, além de fazê-la na condi- de verbas. É claro, fui várias vezes ao seu gabinete e a última
ção de Senador e de Lfdt.r, obviamente traz o testemunho delas fui por causa de um pronunciamento que fiz neSta Casa,
e o depoimento de um magnífico Ministro da EducaçãO deste ciuando ele arbitrariamente, 1nsertsivelmente, cortou a merenPaís.
da escolar para os Estados do Centro-Oeste, dizen~o que
Concordo também com V. EX' quando se -retere ao_ Sena- os recursos iriilm apena:S para o Norte e o Nordeste. E, eu
dor João Calmon como o "Apóstolo da Educação". Há pouco, como representante de Mato Grosso, Estado que recebe 200
ao conversarmos no plenário desta Casa, eu recordava a S. mil migrantes por ano, não poderia deixar de brigar, para
ex~ o fato de ele me ter ofertado um livro de autoria de
que Mato Grosso voltasse a receber a merenda escolar como
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o-depoimento de V. Ex· sobre o trabalho notável do Ministro
voltou a receber. Eu tinha que ficar calado? Será possível.
Eraldo Tinoco ao tempo em que era Secretário-Geral do nosso
Encontrei com ele numa recepção de despedida do Embai~
xador do Brasil no Canadá, Wilian Crac; e cObrei dele severaPartido, de cuja Executiva V. E~ é _vice-Presidente. Aliás,
mente certas atitudes que ele vinha tomando. Certas dificulrelembro aqui dois dos recentes trabalhos do MinistrQ Eraldo
dades, nunca vi o Ministério da Educação tão burocratizado
Tinõco quarido Secretário-Geral 9,o partido; um deles - e
e tão mau administrado como foi até nas·--últimas 48 horas.
V. Ex~ participou -foi aqUele de ampliar o número de filiaV. Ex~ já passou põr- aquele Ministério~ o ·sen:idor Marco
dos, e numa primeira etapa, imediatamente para 2- milhões
Maciel, Senador Bornhausen, tantos homens ilustres que o
e daí para frente; e levar diretórios municipais do partido
a todas as comunidades brasileiras, ou melhor, a todos os
PFL tem e que dirigiram com grarideza e cOm bastante rapidez
municípioS braSileiros.
os atendimentos aos Estados e MunicípiOS: E néSsá gestão
-não sei se Osenhor tém conhecimento-__;_;_ o Fundo Nacional
O Sr. João CAlmon- Permite V. Ex~ um aparte?
de Educação ficou cOnl um trilhão de CrU-zeiros parados por
o· sR. HUGO NAPOLEÃO- Vou, pela ordem, concefalta de aplicação, por falta de programa, por falta de orçader, com muita honra, o aparte ao eminente Senador João
mento. Por que ele não tomou essa providência?
- Calmon, depois ao Senador Amazonino Mendes, em seguida
O SR. HUGO NAPOLEÃO - É incrível.
ao Senador Eduardo Suplicy, claro, ao Senador Aureo Mello.
O Sr. Júlio Campos - Isso é o fim da picada. E se
Concedo o aparte, com muita honra, ao nobre Senador
João Calmon.
nega a dar recursos quando um Deputado, um cidadão, independente de partido político, vá ao seu Ministério reivindicar
. . O SR. PRESIDENTE (Francisoo Rollemberg) -A Mesa
uma escola, ampliação- de colégios, recursos para -e-qülpaffien- faz um apelo aos Srs. Senadores que vão interpelar o nobre
tos, para treinamento -de mão-de-obra especializada à educa- orador que sejam breves, já que o prazo regimental para
ção. Eu não vejo nenhum mal nisso. Tanto é que a primeira
o pronunciamento do Sr. Senador Hugo Napoleão já ultradeclaração do novo Ministro Eraldo Tinoco foi muito feliz,
passou em muito.
dizendo que a porta do Ministério da Educação estaria permaO Sr. João Calmon - Nobre Senador Hugo Napoleão,
nentemente aberta aos Parlamentares brasileiros,_ independente de partidos político, para receber as justas reivindicações apesar-da exigüidade do tempo, enfatizada pelo nobre Presique o Deputado, o Senador leva ao MinistériO. Isso é a nossa dente, Senador Francisco Rollemberg, não poderia deixar de
função, nós somos pagos pelo povo brasileiro e somos eleitos manifestar a minha gratidão pelas generosas referências que
pelos nossas coestaduanos para representar os interesses dos V. Ex• e os -~-~bres Senadores Marco Maciel e Júlio Campos
nossos Estados e dos nossos Municípios. Tenho certeza abso- fizeram em relação ao meu esforço em favor da educação
luta que o Presidente Fernando Collor· agiu certo ao rec~er em nosso País.
a demissão do _Ministro José Goldemberg e ao escolher o
O SR. HUGO NAPOJ..EÃO- Hercúleo, aliás.
Ministro Eraldo Tindéó pa-ra seu substituto. Ele escolheu um
homem de bem, um home que entende do assunto, um político
O Sr. João Calmon- MUito" obrigado. Tenho mantido
prestigiado nesta eas·a, recõ11hecido. Só lamento que, como ao longo dos últimos anos um excelente relacionamento com
membro da Executiva Nacional do PFL, na qual V. Ex~ preside o Ministro Eraldo Tinoco, não apenas como Deputado Fedetão bem nosso Partido, o Senhor tenha perdido talvez o melhor ral, mas também como membro da Assembléia Nacional Consdos seus companheiros.
tit.ilinte, como Vice-Presidente de uma Com1ssáó Parlamentar
de Inquérito que, na Câmara: dos Deputados, examinou o
O SR. HUGO NAPOLEÃO- É um fato.
cum(>rimeiro da chamada Emenda Calmon. O seu desemO sr. Júlio Campos- Porque ele como Secretário-Geral penho foi magnífico como Presidente da Comissão Parlamendo Partido era a alma, a mola mestre do _PFL n_a_çj_onal e tar de Inquérito sobre a crise na universidade brasll_eira _ em
1
eu como vice-Presidente convivendo com_e_le nesses dois anos -que nós dois trabalhamos juntos -ele, como Presidente,
de mandato naquela executiva, sinto que realmente· não vai eu, como Relator. Muitas vezes, tivemos a honra de contar
ser fácil acharmos um Parlamentar tão assíduo na Executiva, com a sua presença e com a colaboração inestimável dos seus
tão preparado para ajudar a comandar o nosso· Partido.
apartes, nobre Senador Hugo Napoleão. Eu nãõ poderia, nesPortanto, meus parabéns e os parabéns para o Presidente te momento, deixar de externar os meus votos de pleno êxito
Fernando Collor por ter escolhido um homem do ramo, um a Eraldo Tinoco à frente do _Ministério da Educação. Ele
político sério~ honrado, para ser o novo Ministro da Educação; é u-m homem qti.e tem atuado, aO long_ô de muitos arios, _nessa
e os pêsames pela maneira ingrata, injusta, Indecorosa, como área, que deveria ser merecedora da máxirria prioridade em
o Sr. José Goldemberg saiu do Governo Fernando Collor.
nosso País. S. Ex~ foi dirigente de várias _á_rea_s do MEC, e
Secretário de Educação do Estado da Bahia e é professor
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Nobre Senador Júlio Cam- da Universidade Federal da Bahia. Tem, portanto, todas as
pos, devo dizer a V. E~ que compartilho da opinião de V. credenciais para CorreSpondei amplamente à expectativa daEx~, de que a função Parlamentar também impõe -que nós,
qUeles que se empenham de corpo e alma em favor da causa
como-representantes dos Estados, e, às vezes, dos Municípios~ da educação. V. Ex~ lembro!}. os nossos contatos lqgo após
possamos nos dirigir aos ministérios- para SOlicitar melhora- a sua posse no Ministério da Educação, quando lhe ofereci
mentos ou obras de ação social, de saneamento ou de infra-es- o livro do Professor Bell, que foi Ministro da Educação no
trutura- seja o que for. Isso não é crime, é Uma das nossas Governo Reagan. em que ele resumia os resultados de uma
obrigações. E, aliás o Ministro José Goldemberg passou um ampla e profunda avaliação da educação americana com resulano inteiro fazendo isso, recebendo reivindicações, e só-foi tados que traunUltizata:m- os Estados Unidos. Segundo essa
descobrir no último dia que não era legítimo. Quanto a ou tia avaliação, se uma potência estrangeira quisesse armar um
parte a que V. Ex~ se referiu e que testemunhou, quero inovar dispositivo capaz de liquidar os Estados Unidos como grande
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potência não conseguiria elaborar nenhum esquema tão eficiente para essa finalidade como o atual_sistema e~ucacíonal

norte-americano. Eu preconizava,- naquela época, a necessidade de o Brasil também realizar essa avaliação. V. Ex• compartilhou do meu ponto de vistã: de-u os primeiros pàssoS
para concretizar esse plano. mas infelizmente, com a alta e
deplorável rotatividade dos Titulares da pasta da Educação
não é possível realizar um_ trabalho dessa envergadura num
curto período de tempo. No momento em que V. Ex•, como
Presidente do PFL e como ex-Ministro da Educação, saúda
a posse do Deputado Eraldo 'l'inoco no Min,istéri6 -da-Eaucação, quero também expressar os meus votos de integral êxito
ao novo titular do MEC.Ele é um homem do ramo, profundo
conhecedor da área da educação. Estou _certo de que S. Er
terá um apoio suprapartidário, -porque, -realmente, a educação, sendo a prioridade máxima, não deve enfrentar nenhum
obstáculo decorrente da diversidade de siglas partidárias. Parabéns a V. Ex~ por sua magnífiCa oraÇão.
·
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Eu deveria dizer, eminente
Senador João Calmon, como _-o poeta após ·as -páfãvias de
V. Ex~, de que "cessa tudo quanto a antiga musa canta",
porque, com os conhecimentos de que é profundamente dotado, com a responsabilidade de homem público que introduz
a emenda Calmon na antiga e na nova ConstitUiÇão, e cbm
a riqueza-do eficiente trabalho oferecido à 1'!aç~cr num gesto
voluntário e largo, não há mais nada o que--dizer
Mas recordo também_ a CPI que inVestigóu a crise nas
universidades brasileiras-- da qual V. Ex~ fOi Relator e o
Ministro Eraldo Tinoco, Presidente -em que tivemos a boa
experiência de um profícuo convívio.
·
O Sr. Amazonino MeQdes- Permite-m~ V. _Ex~ uril aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Concedo o aparte a V.
Ex•, com muito prazer, nobre Senador Amazonino Mendes.
O Sr. Amazonino Mendes - Emiri.ente- Senador, tanto
quanto possível, com a brevidade neCessáriã, mercê das recomendações da Mesa, faço este aparte pelas razões que vou
tentar expor. resumindo-_as. Em primeira mãó, goStaria de
tornar público a esta Casa que foi V. Ex•, quando Ministro
da Educação, ·que recebeu um jovem Gove·maçlor que trazia
praticamente um sono, à guisade solidfação_ para sUa gente,
sobretudo a gente interiorana, abandonada na Amazón~a. Na
oportunidade, eu lhe falava do epicentro da Amazónia, a
cidade de Tefé. O sonho era uma escola agrotécnica; qUe,
segundo o nosso entendimento, rapidamente _esPosa-do pOr
V. Er, seria uma espécie de pólo irradiador na transformação
da cultura e dos hábitos daquela gente, hábitos prirrlitiVOs
que teriam que mudar para dar lugar ao progresso-, ao rilan"ejo
da terra, às habilitações com a zootecnía~ etc. Para _minha
surpresa e alegria, V. E~, de pronto, abraçou a causa e in~ugu
rou essa escola comigo, em plena selva amazónica.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- E, em outra oportunidade,
fomos, também, à Cabeça do Cachorro, à cidade de São Ga" " "
briel da Cachoeira.
O Sr. Amazonino Mendes- É verdade! Essa escola de
22.000m.2 ,-que encantou V. Ex~, que nos entUsiã.Sm.õu tanto,
essa escola, que foi a primeira de mais duas outras que conseguimos ainda empreender, acaba de transformar-se num quartel militar do ExérCiio, põf obra e graça de um governo do
PMDB" Devo dizer a V. Ex• que ouve na Assembléia Legis-
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lativa uma resistência muito grande e empedernida de alguns
Deputados, no afã de evitar que se perpetrasse esse clima,
e vi, naquele momento, dois ideais serem esboroados, simplesmente por falta de sensibilidade pública de um governante.
Mas isso, Sr. Senador, não é nada diante do que quero colocar,
neste momento, a propósito do as.sunto. que V. Ex~ trata ~oro
t~l!_ta eficiência. E que eu estive uma vez no gabinete çlo
eminente ex-Ministro José Goldemberg; e não fui tratã.r de
nenhum pedido de es.cola. Eu não era mais- governadOr econf!SSO, de antemão,_ que imagino e imaginav~ que ele não
esposaria, com tanta alegria e amor,-a cauSa que V. E~ esposou -quando ministrO. Fui falar-SObre a univerSidade dó trópico
!,imido, algo que reputo de transcendental.ímportância para
_Q__futuro da nossa gente, para a formação dos. nossos quadros,
para que tenhamos, na I:irópria Região Amazónica, idiossincrática por natureza, pessdãs-·habi1itadas para a relação homeni/nature_za dentro dessa idéia macro há muito tempo lançada por mim e qu"€ ficoU~Sóbi"éstada no papel. Ouvi desse
ilustre Ministro o seguinte: ''Sr. Senador, V. Ex~ se equivoco_u
quando permitiu que se elegesse pã.ra teitOÍ'âessà ullivf:rsidade
nascente o cientiSta fulano de tal." Indaguei: '-~Por que, qual
foi o equívoco? O .que há contra esse cientista?" Ele 4isse
simplesmente que aquele cientista não se coadunava _com o
penSamento generalizado dos cientistas na área. Confc~sso,
Sr. Senador, que fiquei escandalizado ao ouvir- aquilo da boca
de um dos homens mais respeitados deste País; um homem
decantado, festejado, tid9 e havido como uma_ dos ves~~
do governo. Devo lhe confessar que esses dois "ratos é que
me animam a fazer este aparte. Existe muito farisaísmo na
viâa pública brasileira, muita falácia, muito engodo e muita
mentira. Neste momento_ o meu pensamento se volta necessariamente para uma figura extraordinária que a Nação e o
mundo respeitam chamada Oscar Niemeyer, que entende que
o nosso País hoje é uma fábrica de delação, ·uma usina- de
delação; nós estamos com as entranhas minadas, n3.o com
os objetivos que estão expostos, mas pelo processo, pelo comportamento, pelo entendimento. Não vou entrar mais em detalhes. Devo dizer apenas a V. Ex• que conheço o atual Ministió
Eraldo Tinõco, o Professor Eraldo. Tinoco e dele tenho me
socorrido, não raro, para pedir conselho, sobretudo na área
da educação. Não tenho dúvida, independentemente de sua
condição partidária - e aí tomo emprestado com todas as
vênias o ·conceito há pouco expandido pelo nobilíssimo, respeitadíssimo Senador João Calmon, homem símbolo da luta pela
educação brasileira, que acabou de dizer que não se deve
perquirir o Partido, saber qual o partido. Não cabe ..A verdade
é que o Ministro Tiiioco ·nãO foi escolhido aleatoriamente_;
foi uma escolha feliz e quem está atestando isso é alguém
que, com humildade, tem procurado esse Ministro, esse ilustre
homem público, para se aconselhar sobre educação, sobretudo
do programa que pretendo implantar brevemente na Prefeitura de Manaus. De tal sorte que parabenizo V. EX!', parabenizo o Ministro- Eraldo Tinoco e c'reio- que -o-Brasil no setor
da educação está em boas mãos. Muito obrigado.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO -, l'v!uito grato pelo aparte",
eminente Senador Amazonino Mendes. Recordo-me bem da
-viagerii <iue fizerrioS juntoS à éÍdadi de Tefé, convefsàmõs
muito, e V. Ex~ revelou toda a preocupação com a educação
do Estado do Amazonas, em particular, e no Brasil, de modo
geral, e teve um gesto de lh-aneza quando da inauguração
daquela esCola, daquele complexo, chamaríamos assim. V.
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Ex• colocou no frontlspíciO, "além do meu nome, o nome do
ex-Ministro da Educação, Jorge Bornhausen, que havia iniCia.::
do convênio com o governo do Estado do Amazon.<!.S, Portanto, o depoimento de V. Ex• é extreimlmente Valio_só.
Vou conceder, com muita satisfação;pela ordem, o apa-rte
ao ·nobre Senador Eduardo Suplicy e em seguida aos nobres
Senadores Áureo Mello, Almir Gabriel e OdaCir Soares. Com muito--prazer o·uço o nobre Senador Eduardo Supiicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Hugo Napoleão, Presidente do PFL, no inícfo da tarde de hoje o Senador
Jutahy Magalhães, do PSQB, fez um pronunciamento âe severa crítiCa -ao comportaínento do Governo Fernando Cõllor
de Mello, a maneira como tem faltado ética nos procedimentos
tanto do Presidente quanto do conjunto do Governo, particu:
larmente quanto aos fatos que têm sido objeto de averiguaÇão
por parte da CPI, que examina os atos do Sr. Paulo César
Farias. Não houve, por parte do PFL, do PRN, dos_Parlamentares que defendem o Governo, sequer, a atenção ou a presença para rebater a severa e brilhante crítica 'que S. Ex•
fez. Agora, observo V. Ex~ na tribuna dQ Senado~ elogiar
o novo Ministro da Educação, Eraldo Tinoco, e vejo que
quase todos os me_mbros do PFL e do PRN se dispõe a elogiar
o novo Ministro, bem como tecer cJíticas ao Min_ist_x:o_ que
sai, José _Goldemberg. Eu me sinto no dever, Senador Hugo
Napoleão, de aqui colocar argumentos diferente dOs q_lle me
antecederam nos apartes.

O SR. HUGO NAPOLEÃO :._É um direito de V E~·.
O Sr. Eduardo Suplicy- Até para que o Senado Federal
seja realmente um lugar onde se troque idéiaS- e- opiniões
divergentes. Em primeiro lugar, ao contrário dos que me antecederam, eu considero que o Professor José Goldemberg,
na verdade, se sentiu na obrigação moraLe ética de pedir
demissão porque não concordava com a maneira segundo a
qual o Presidente Fernando Collor vinha deixando de se _contrapor, deixando de explicar fatos gravfssimos ·que ocorrem
no seio de seu Governo. o_ Ministro José Goldemberg ao
ouvir que o Secretário particular Cláudio Vieira havia apresentado uma história com o aval do Presidente da República,
citado pelo Presidente, na sua explicação à Nação há 36 dias,
de que era Cláudio Vieira que administrava seus bens, as
suas finanças e daí para explicar como surgiram tantos recursos_
na conta de Ana Acioli, vem o Sr. Cláudio Vieira e apresenta
uma história inverossím.il, não consubstanciada em documentos que realmente não condizem com a verdade. Isto é um
fato gravíssimo. Então, o Ministro José Goldemberg, pressionado em especial pela própria comunidade onde convive, a
Universidade de São Paulo, pelos cientistas, pelos professores,
ele não teria outra forma senão, eticamente, inclusive de acordo com o que ele imaginava serem os valores éticos- do Presidente da República, pedir demissão. Aliás, tem sido este o
dilema por que passam outras pessoas dentro do Governo,
como os Ministros Celso Lafer, como o Secretário de Ciência
e Tecnologia, Hélio Jaguaribe, como tenho a certeza que
deve estar passando pela consciência do Ministro Adib J3.te·n-e,
da Saúde, como imagino até mesmo o _Ministro da_ JIJ.sJiça
Célia Borja, que deve se encontrar hoje em dificuldade com
respeito aos princípios da ética, da moralidade. Por outro
lado, não conheço tão bem o Peputado Eraldo_ Tinoco no
que diz respeito aoS seus méritos na ãrea do Edt,1cação ...
O SR. HUGO NAPOLEÃO - É uma pena.
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que fOíTãl3.do a seu respeito. Agora·, há algo do Ministro
Eraldo TinqcO._ do Deputado Eraldo TínóCo que--Cimheci e
gostaria que fossem preSiaàós Csclareciitl"entos, porque ainda
riãõ- o foram. No dia 16 de junho de 1992 encaminh~i ao
PreSídente Mauro Benevides ofício em que peço o esclarecimento re_lativamente ao_ número -de emendas detectadas na
versão ·final do texto da Lei do Orçamento da União para
o exercício de 1992. uma vez que após o dia 19-12-1991, quando foí encerrada a votação da mensagem orçamentária, foram
acrescidas nada menos do que 759 emendas em trabalho do
relator-geral com alguns dos seus prinCipais auxilüires. A informaÇão que temos é que justamente o Deputado Eraldo Tinoco
trabalhou arduamente com o Ministro e então Relator, Deputado Ricardo Fiúza, na elaboração dessa forma final que foi
entregue em fevereiro último ao Presidente_Mauro Benevides.
Aliás, S. Ex~ é um dos 15 Parlamentares que maior número
de emendas que não haviam sido ~jjfOvadas na última reunião
da Comissão Mista que se encerrou às 5hl5miriSenador Hugo
Napoleão, com todo o respeito e amizade a V. Ex~ e, iOclusive,
pelo respeito que tenho ao DeputadQ Eraldo Tinoco, bem
como pelo Deputado e hoje MinistrO-Ricardo Fiúia:, a quem
nunca faltei com respeito, apesar de suas atitudes, eu-ainda
aguardo o esclarecimento sobre este assunto. O Presidente
Mauro Benevides encaminhou este assunto para Comissão
Mista de Orçamento, presidida por outro prócer do PFL,
o Deputado Messias Góis que, até- hoje, não me chamou
para que eU ali exponha as minhas preocupações. S. Er tem
o meu relatório, mas ainda se omite de encaminhar ao PI:e.sidente do Congresso Nacional. Senador Mauro Benevides, as
explicações sobre este fato. E estou cobrando. Vou co_brar,
com maior intensidade, após o_ término desta yotação da CPI
e do que se passar. Mas quero dizer -porque como são
partes do que correu, Deputado do PFL, em especial o próprio
MinistrO Ricardo Fiúza, o próprío Miriistro Eraldo Tinoco
- que não estou satisfeito com explicações que não foram
dadas. O Ministro Ricarâo Fiúzá encaminhou explicações que
são totalmente insatisfatórias; os documentos estão em minhas
mãos. DiSponho-me até a dehater_ com o Ministro RiC3.I'do
Fiúza onde S. Ex~ quiSer~ fia Comissão Mista de Orçamento,
ou aqui no plenário do Senado, ou onde quiser. S. Ex' diz
que não fala mais comigo, terá que vir aqui, porque apresentei
requerimento de convocação de S. Ex~ para que explique esta
noy_a forma de consultar, não a tqdos os Parlament_ares,_ conforme saiu publicado em jornais de ontem - V. Ex~ deve
ter tido conhecimento- uma carta do Ministro Ricardo ~íú.~a
:Perguntando aos Parlamentares - e só algu~s recebera~ sobre quais seriam as suaS_oito principais prioriâades orçamentárias e não-orçamentárias, para que as prioridades de cada
um possam ser processasdas. num sistema informatizadp. Não
sei se- V. Ex~ iCcebeu a cartinha.
O SR. HUGO NAPOLEÃO ...c Não recebi, mas não vejo
Il_l_al nisso, e não vejo nenhuma razão para que um Ministro
da Ação Social não possa dirigir-se ã Parlame~tã.-res. O Sr. Eduardo Suplicy- Eu também não vejo mal.
O SR. HUGO NAPOLEÃO. -Eu mesmo quando fui
Governador do meu Estado dirigi üm ofício aos Prefeitos
pedindo que elencassem organizadamente as cinco principais
prioridades em seus municípiOs.
O Sr. Eduardo Suplicy- AchO que seria bastante saudá-_
vel se fosse ...

Agosto de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Pedro Simon- V. E~ mandou a todos._os municípios ou só a algunS?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- No c.aso, a tocjos.
O Sr. Eduardo Suplicy -Bom, aí é que está.
O SR. HUGO NAPOLJ;;ÃO - É um direito e pode ser
que os outros Parlamentares venham a receber. ~ uín direito
do Ministro, que está querendo fazer um apanhado, um estudo
para ver o tipo de obras prioritárias que o~rseuScompanheiros
têm em mente e para tirar uma média do tipo de reinvlndicações para· nortear suas ações; _ele __ está promovendo uma
enquete. Acho, repito, que ele tem todo o___ di_r~_ito de fazer
isso.
O Sr. Eduardl) Suplicy - Mas então, para concluir o
meu aparte ...
O Sr. Odacir Soares - E tudo em função do orçamento.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- E, sobretudo, em função
do orçam~nto, Senador Odacir Soares. O Sr. Eduardo Suplicy - Para concluir o meu aparte,
Senador Hugo Napoleão, gostaria que V. Ex~;-então,_levasse
ao Ministro Ricardo Fiúza uma sugestão: _que tome isso oficial
transparente e que, inclusive, traga isSo para o Sistema Qe
Processamento de Dados do Senadol o Prodasen, para que
qualquer Parlamentar possa, a qualquer momento, sãbá quaís
são as prioridades de cada um e como é que têl!l_ sido atendidas,
e por que razão, e se porventura há qualquer modificação
alí muito rápida e estranha às vesperas de_ votações de grande
significado para o País no Congresso Nacional.
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E, de mais amais, a colo~;;ação que nós pefelistas fazemos
-é a de que ele passou lidando com o nosso Partido um ano
i:Oteiro e deixou suas_críticas para o último dia. Não sei se
ele terá saído por outro motivo. O reitor Charles Silveira,
da Universidade Federal do Piauí, dissera-me que estivera
com S. Exa na última quinta-feira e qu-e ele ficara muito contrariado com um telefonema que dera ao Ministério da Econo-mia, Fazenda e Planejamento quandO soubera que verbas
lhe ser13m negàdas. Não estou nem insinuando, estou dando
um depoimento.
Por outro lado, é preciso que se diga que a CPI já dura
meses e ele foí ficando no Ministério para sair muitos dias
depois do depoimento do Sr. Claúdio __Vieira. _Agora, tendo
criticado o Presidente, foi ainda_ ao Palácio para a posse do
novo Ministro e ouviú do Presidente Collor - que foi realmente superior - elogios ao trabalho que lá desenvolveu.
Ou seja, foi de gra~de eleg~ncià o preside~t_e.
O Sr. Almir Gabriel- V. Ex~ me permite um -aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Con§edo, com prazer,
o aparte ao nobre Senador Almir GabrieL
-O Sr. Almir Gabriel-Senador Hugo Napoleão_, primeiro
quero festejar o PFL por ter tido, nestes últimos anos, os
s~guinteS Ministros da Educação: Marco Maciel, Jorge Bornhausen, Hugo Napoleão, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco.
sem dúvida- qtie, em. seis anos, constitui uma perfórinance
extraordinária -e o destino da educação_ brasileira deve; estar
bastan~e bem, segundo a doutrina, do Partido da Frente Libe-:
ral~ Não tenho nenhuma procuração para defender o professor
José Goldemberg. Nenhuma, nem sou do seu Estado_._ Mas
reconheço que é um físico nUclear, mundialmente conhecido.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Emínente Senador Eduar- professor, quer da Universidade de São Paulo, quer de univerdo Suplicy, devo salientar que o requerimento qUe V. Ex• sidade estrangeira e se houve_ muito bem como reitor da Uni-.
encaminhou foi" à Mesa. No momento estou disCursando a versidade de São Paulo, também, muito bem, como Secretário
respeito da entrada no Ministério do Presidente cOnor ô De~ de Ciência e Tecnologia do Governo- Montoro ...
putado Eraldo Tinoco. O r<;:quetimeilto de V. Ex• é dirigido
O SR. HUGO NAPOLEÃO- E ninguém condenou isso.
à Mesa.
O Sr. Almir Gabriel- E que quando veio para o Governo
CreiO,-então, que seria oportuno que-, tempestivamente,
Collor de Mello foi para a Secretaria de Cíência e Tecnologia,
V. Ex~ questionasse a: Mesa.
.
.
O Deputado Eraldo Tinoco riª-o foi o Relator do orça- depois assumindo o MinistériO-da Educação, Esteve e-Iii -trãn~
mento e sim o MinistrO Ricardo Fiúza. Que lhe mandou as sito pelo Minístério dã Saúde e pela Secretaria-de Meio Am:explicações. E se há um pro-cesso em andamentO, vamos aguar- ~iente. O que eu gostaria apenas de colocar é que, no nieu
entendimento, um -cargo de MiniStro, cOrito qualquer outro
dar o finaL
O que acho curioso na_atuação de V. Ex~_,_ aliás sempre cargo de confiança. ele é sempre Um cargo de confiança recíum trabalho intenso, pois é- um senador que realmente tem proca, tanto de quem designa como de quem é designado.
a versatilidade de estar nas comissões, no plenário, enfim, Não tenho nenhuma surpresa ao verifiCar-que ·uma Oetermiem vária-s reuniões desta Casa e do CongresSO Nacional. E -nada pessoa que mereceu a confiança ·para ser guindado a
V. Ex~ está, antes que tudo se desenrole, prejulgando; V. - Uma funÇão da mitioi impoitâilda, quer rió- nível naciotial,
Ex• está tirando conclusões, está colocando interrogaçó"es.
no nível estadual 9u no nível mu~icip-al que num dado momen~
Vamos -aguardar que a Mesa e a comissão terminem o to, por-motiVos políticos ou outros, seja afastado dessa função
espectro do exame do requerimento de V. Ex\ para aí, sim, Pública ou que essa própria peSsoá peÇa para Sai i.- Eu até
então, formularmos um juízo de valor. Seria O mesmo que, me lembro que, dentre os vários Ministros da Educação do
num tribunal do júri, antes· que os jurados condenassem ou PFL ao longo desse período, vários pediram para sair, vários
absolvessem o réu, decidíssemos julgá-lo; absolvendo-o ou se afastaram ... Q.enhum deles, que eu me lembre foi tirado.
culpando-o.
_Iodos~ ao que me lembro, pediram para sair da função de
Sabemos que a justiça~ os juíZes e· oS rilagiStrãdos s_ó jul- Ministro. Então, llesse sentido, eu qpenas queria colocar as
gam ao final do processa. Acho que esse é o comportamento coisas, fora do que aqui anterióirileilte foi C(>locad() em rela_ção
ao Pro(~ssor José Goldemberg.- Creio- que ele- feZ SOSsegar
ético que nós, Senadores, devemos nos impor.
a área universitárià brasileira que Vin_hã. ·em gieVes sucessíVas,
Relativamente ao Ministro José Goldenib~J,"g, devq dizer creio que ele foi capaz de diZer em- público - e eu áté mesmo
que, ao tempo em que fui Ministro da Educação ele era reitor assisti numa Sessão do Senado Federal - ele fazer crítk3.s
da USP, aliás magnífico_ mesriio, serri pleonasmo~ ·mas tim acerbas à área uD.iversitária brasileira e ser reSpeitado dentfO
magnífico reitor.
--- disso.
·

6420

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 7

Agosto de _1992

O Sr. Alm.ir Gabriel- Trago a relação-para V. Ex•
O que gostaria de colocar, apenas para terminar, é que
desejamos que Eraldo Tiriocb tenha bom desempenho; não
O SR- HUGO NAPOLEÃO- ,Mas não é verdade que
tenho dúvida do seu conhecimento na área de educaÇão. Acho tenha havido qualquer ingerência relativa à Votação de parlaque é uma troca que não oferece problemas, mas não é neces- mentarismo ou presidencialismo, até porque votaram Parlasário se <itasSalhar a figura do Professor José Goldemberg mentares de todos os Estados.
_
, . .
para elogiar a figUra de Ef~ldo Tinoco.
~- ' Agoia, o que V, Ex~ não sabe é que comecei a implantar
O SR- HUGO NAPOLEÃO- Nobre Senador Almir Ga- no Estado de V. Ex~ um hospital universitário; dei os primeiros
briel, acho que o enfoque de V. Ex• não está ajustado àquilo fundamentos para que um hospital de excelência existisse em
Belém do Pará. E é assim que V. Ex~ agradece à educação
que os fatos íildicam.
Em primeiro lugar, o problema da educação brasileira brasileira.
o· Sr. Almir GH.briel - Deixe-trie dizer a V. Ex~ que
não é de poucos anos para cá; é um problema de 492 anos.
Os Ministros do PFL tiveram realmente toda a dedicação um hospital universitário é- a mais atrasada de todas as formas
e todo o patriotismo. Talvez. V Ex~ não conheça o trabalho de se fazer saúde no mundo. Muitos lugares do mundo já
-- do ex-Ministro Marco Maciel pela educação básica brasileira; deixaram de fazer hospitais univerSitârios.
talvez não conheça o trabalho do Ministro Jorge Bornhausen
O SR- HUGO NAPOLEÃO - Discordo de V. EX' Para
quando instituiu o PROTEC, o grande programa de escolas mim, os hospitais universitáriOS são de grande excelência.
técnicas· agrícolas e agrotécni~s; talvez não saiba que propus Fiz questão absoluta de dar todo o apoio, ·porque acho que
o repensar do terceiro grau da universidade brasileira, das é um local onde se faz pesquisa, onde se ensina e onde se
instituições de ensino superior; talvez não tenha se apercebido aprende. V. Ex• opina como médico; eu, como educador.
do trabalho do Ministro Carlos Chiarellí.
O Sr. Almir Gabriel - Senador, todas as organizações,
Indago: será que todos esses Ministros est3ríam- lá, ao
léu, brincando? Ou seraq_iie esfavam diuturnamente em aten- quer de saúde, quer de educação, recomendam que os profisdimento no gabinete ou em viagens pelo Brasil, debatendo sionais de saúde sejam educados, treinados, habilitados nas
unidades gerais de saúde. Já se superou a fase de hospitais
e ·ctisctitiildo os problemas educacionais?V. Ex~ tem todo o direito de ter o pa.rti pris que quiser próprios.
O SR- HUGO NAPOLEÃO- Não é. Essa é uma imprescontra o meu Partido, mas, em verdade, como presidente,
não posso aceitar. Vou acrescentar mais: digo que desses mi- são de V. Ex~ É uma opção que V. Ex• tem, como pode
nistros todos, aquele que ralmente pediu demissão foi o Minis- ter por um sistema de governo ou outro.
Absoluta e rigorosamente, contesto veementemente a
tro Jorge Bornhausen, que retirou-se e voltou ao plenário
afirmação de que eu teria, como Ministro da Educação. demidesta Casa, onde conviveu com V. Ex~
tido pessoas em função de votos que foram dados por ParlaMas ouço V. Er, se quiser continuar.
mentares de todo o País. A CaSa me conhece e sabe do meu
O Sr. Almir Gabriel -Senador Hugo Napoleão, não tratamento lhano e correto. Rejeito, portanto, as afirmaçõestenho prevenção ·contra o -Partido de V. Ex~ Apenas desde
de V. Ex•
que se levantaram - num dos apartes que aqui foi feito -Gostaria apenas de dizer, com rdã.ção ao ProJessor Golquestões sobre o comportamento do Professor José Goldem- demberg, que eu não iria, de maneira nenhuma, citá-lo, mas
berg, pareceu-me que poderíamos colocar a posição da seguin- o meu colega de Partido, o Senador Júlio Campos, levantou
te maneira: o PFL tem tido o Ministério da Educação durante a questão oportunamente.
longo anos; não creio que um Miriistro que tenha um problema
O Ministro Goldemberg, de fato, calou-se o ano inteiro
da educação de 492 anos ache que o seu trabalho, em dois para, no final e na saída, falar mal do_ Partido com o qual
anos, resulte em alguma coisa profícua para a educação.
conviveu_e que lhe ~eu sustentação no_Ministério, também.
O SR- HUGO NAPOLEÃO -Isso é porque V. Ex• não
O Sr. Áureo Mello- Permite um aparte, nobre Senador?
acompanha de perto os problemas educacionais, e é- ri.atural
O SR. HU~O NAPOLEÃO.:_ Ouço. com prazer, o emique desconheça. Não o censuro.
nente Senador Aureo Mello.
O Sr. Almir Gabriel --,Engana-se V._ Ex~
O Sr. Áureo Mello -Senador Hugo Napoleão, estava
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Também eu não entendo
eu apenas me
de engenharia, de geometria, de trigonometria; é -n·a-tural.
preparando para dizer a V. Ex~ e lhe pedir que, na qualidade
O Sr. Almir Gabriel- Engana-se V. Ex• Agora, sei, de_ Presidente do PFL, transmita ao Ministro Eraldo Tinoco
por exemplo, que na atuação de V. Ex~ no Ministério, na o regozijo do Partido que neste instante lidero, que é o PRN,
época do parlamentarismo, V. Ex~ demitiu 30 pessoas-n-o Esta- porquanto o Ministro Eraldo Tinoco é uma figufa de projeção
do do Pará, porque não votei no presidencialismo.
nacional, os seus conhecimentos científicos e a sua tradição
de
edu~dor são notoriamente conhecidos. De maneira que
O SR- HUGO NAPOLEÃO- Não é 'lerdade.
queila síiítplésniente trãv-a.r esta pequena afirmação no belísO Sr. Almir Gabriel - É sim, mostro a relação para simo colar_ de elogios e de agrado que tem sido evidenciado
V. EX'
a V.~ pela nomeação dess~ eminente colega nosso.
OSR- HUGO NAPOLEÃO- V. Ex• não tem. absolutaO SR. HUGO NAPOLE..\.0 -- agradeço O registro de
mente, razão; e traz à baila um assunto inverídico, Está sendo V. Er e o incorporo, com prazer, ao meu pronunciamento.
profundamente indelicado e faltando com a ética e com o
O sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte?
respeito por um colega de V. Ex~ Isso não aconteceu; eu
seria incapaz de fazer qualquer tipo de ação ou deixar de
O SR- HUGO NAPOLEÃO - Ouçó com prazer ó aparte
fazer em função disso.
do nobre Senador Odacir Soares.
T
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Eu gostaria de lembrar-lhe, Senador Hugo Napoleão, que V. EX"
já multiplicou por 12 o tempo regimental que lhe caberia.
Solicitaria aos Srs. Senadores que o interpelassem que fossem
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à Presidência d_o Senado que diligenciasse no sentido_ de ins-

ttU.ii"~ as suas dúvidas e lamenta que até esse momento essas
dúvidas não tenham sido ainda instruídas. Mas queria só lembrar isto: a· Comissão Mista de Orçamento era dirigida por
breves, para que pudéssemos entrar na Ordem do I)ia:
Parlam~ntares de todos os Partidos políticos e integrada por
todos eles. Por último, com relação à questão do Professor
O SR. HUGO NAPOLEÃO --Agradeço a tolerância, Goldemberg, que ouvi sendo discutida, rapidamente. No conSr. Presidente. Concederei apartes apenas aos Senadores que texto de V. E~. o Professõr GOldemberg, por razões ate
já se manifestaram nesse sentido.
hoje não reveladas, pediu demissão em caráter irrevogável,
O Sr. Odacir Soares- Nobre _Senador Hugo Napoleão, e o Presidente Collor foi obrigado a nomear outro Ministro.
queria me assOciar plenamente às conside_ra_ções _ qUe V. Ex~ E não o faria se ele não tivesse pedido demissão. Lamento
está fazendo quanto à investidura do Deputado Eraldo Tinoco que _o Professor Goldemberg ~ um cientista do seu_ nível,
no Ministério da Educação. Todos o~_ conceitos que V. Ex~ um fíSico nomeado nacional e internacionalmente ......:. tenha
emitiU e está emitindo t~m a minha plena solidariedade. Devo eS~iado ontem e hoje na impre"nsa manifestando pequenas pon-dizer também que o meu aparte se tornaria desnecessário tas _ele ressen_timeilto em relação a uma situação que rigoi"oSadepois que ouvi o aparte do Senador João CalmonJarece-me me_nte não ocorreu. O Professor Goldemberg está acostumado
que não poderíamos ter aqui no Senado Federal um pronuncia- a conviver com a polftíca. O Senador Almir Gabriel não disse, ,
mento mais independente, isento e tecnicamente_ ç:orreto mas eu ~"q~eria relembrar que o Professor Goldemberg foi
vamos fazer essa consideração - do que uma manifestação SecretáriO da Educação no Governo Quércia e convi veu com
do senador João Calmon_ que, ao longo_ da sua vida tem dedi- a política, com acusação de corrupção durante todo o Governo
cado todos os seus esforços; em todos os campos de atividade, Quércia e nem por isso se demitiu, foi até o final. Portanto,
à causa da educação-.- E pertencendo o Senador João Calp1on. acç_stiJ!JI~do_.a conviver Com a política, com a sociedade brasiaó PMDB, corno efetivamente pertence,- fica demonstrada leira e sua realidade. Só quería dizer que ·te.nho um apreço
a sua isenção e, mais do que tudo, o acerto do Presidente muito grande pelo Professor Goldemberg. Penso que sua saída
Collor em ter·- confrontado que estava com pedido de exone- do Ministério, de certa fonna, não foi boa para o Governo
ração, em caráter irrevogável, do prof~ssor Goldembe.rg que necessitava da sua presença. Entretanto, ele tem que_
nomeado um outro cidadão, um outro_professáT ou uni Outro parar com ~ssas manifestações de pequenas pontas de ressentipolítico para aquela Pasta. De modo que, a meu ver, o Senador_ men~o porque isso_ não engrandece seu currículo, nem sua
João Calmon sintetizou--a repercussão dessa nomeação no_ trajetória. O Presidente COllor foi obrigado a demitir o ProCongressO Nacional e, de ce11.-o modo, em todos os segmentos feSsor GOldemberg porque S. Ex~ colocou o seu pedido de
da sociedade brasileira. Queria também fazer uma observação· exoneraÇãó ·na mesa do Presidente em caráter irrevogável.
rápida em relação a essas observ~çóes que inopor_t_unamente E o Presidente não poderia, neste momento-da vida brasleira,
ou intempestivamente fez o Senador Eduarclo Suplicy quanto nomear um Ministro para a Pasta da Educação mais qualifiao Ministro Fiúza e também quanto ao próprio Deputado cado do que o Deputado Eraldo Tinoco; quã.lificido pelas
Eraldo Tinoco que, -sendo membro da_Coniissão Mista de urn.as, pela sensibilidade haurida do voto popular e, como
Orçamento, evidenterttentet _participou da elaboração _do Or- - muito bem salientou _o Senador João Calmon, essa voz isenta
çamento da União, vigerite neste exercícfo. VejO_tç:>dos silen- e independete, qu3lificado-i:ãrilbé-m por seu professOr univer..:
ciarem quando se toca nessã questão. Parece até que o Orça- siiálio e por que já exerceu variadas funções no âmbito do
mento da União foi elaborado únj~_a-_e exclusivamen~e pelo MiniStério da Educação. De modo que, feitas essas observaMinistro Ricardo Fiúza, n:a qualidade
Retatõr Geral. Es- .çOes-; cumprimento V. Ex~ pela oportunidade do discurso.
quecem todos que a Comissão Mista de Orçamento era consti- Essa é nossã. Obrigação cOmo membros do PFL. Nós, desse
tuída de Parlamentares de todos os Partidos políticos e todos. Partido, sentimo-nos engrandeCidos, orgulhosos em ter o Deos Parlamentares que integravam· a ComisSão Mista de Orça- putado Eraldo Tirioco no Ministério da Educação. E nós,
mento, sem exceção, e todos os Parlamentar~ -que hoje inte- Parlamentares, nós- do Con_gresso Naciom\1 que estamos ai
gram o Congresso Nacional tiveram a oportunidade de ofere- debatendo o parlamentarismo, sentimo-nõS também engrandecidos e fortalecidos na medida em que ter um Deputado
cer as suas emendas, dar a sua contribuição.
Federal nO Ministério, se aprOvado o parlamentarismo, e acreo SR. HUGQ NAPoLEÃo- E-aprovaram, no final, dito que não o será, se aprovada a antecipação do plebiscito,
o relatório com o seu voto.
-e acredito que não a será, vamos ter que conviver com Parla_0 Sr. Odacir Soares----:-: Então, queria lemb~ar, está ali mentares exercendo os mais variados ministérios desta Repú-o Senador Ronàldo Aragão sentado na Presidêricia, S. E r blica. Era eSse o aparte que queria oferecer ao discurso de
era o Presidente da ComiSSão Mista de Orçainento, tínhamos- V. EX' Muito obrigado.
um Vire-Presidente, um- Relator Geral, os Sub-Rehiiores e
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado, nobre
todos, sem exceção- faço essa obs~r:vaç~o a_té para_ h<;_:.menagear o Senador Ronaldo Aragãç:> - , tlVerãm un1 Corporta- Senador Odacir SOares. Aliás, o próprio Presidente Collor,
mento exemplar naquela comissão. Vejo conti-istad~, de v~~ ontem, na solenidade de posse do Ministro Eraldo Tinoco,
em quando, o nobre Senador Eduardo Suplicy voltar a esse dísse:
mesmo assunto sem ter provas conclusivas do que afirma.
~'Ao co~vidar mais uOO Parlamentar Para integrar
Já disse, -~num dia desses, num aparte qu·e ofereci a um dos
o meu Ministério, büsCo aprofundar a participação
discursos de S. Ex~, que S. Ex• n~o tinha provas _conclusivas
das forças políticas no trabalho do Executivo".
do que estava afirmando. Estava, inclusive, requerendo porque suspeitava de que houvesse qualquer tipO de emenda
E quero dizer a V. E~ que também saí um dia do Minisincluída após a redação final do Orçamento e havia requerido tério aliás, o Senador Nelson Carneiro viu e depôs- e todo·s

de

~

Sexta-feira 7

DIÁRIO D_Q ÇON_GRESSO NACIONAL (Seção II)

os. funcionários, professores, reitores, desceram para assistir
~ solenidadade de transmissão de cargo. Fui, mod_ésti.~ _à _part_e,
c~lorosamente aplaudido na minha saída. E, tendo saído, emb_Qra pudesse até ter direito- de ter ()S meus ,r_es~e!}timentos,
em nenhum momento assaquei contra o Governo ·do qual
fi;z. parte e ao qual servi. Respeitei plenamente as suas decisões. _

Q

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço, com muito prazer,
~winente Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon - Crei9 que é muito importante
de V. Ex~ na tribuna, que é Presidente do Partido
dtt. Frente Liberal. Entendo, inclusive o jugo de V. Ex~ em
estar na tribuna neste momento. Ao longo dos últimos aQ.os,
o. Partido de V. Ex~~ vem pemamentemente à frente do Ministro Q.a Educação, com V. Ex~., com o Senador Marco Maciel,
çam o Senador Jorge Bornhausen, com o Senador Carlos
Çhiareli e agora com o ilustre Deputado Eraldo Tinoco. Digo
~V. Ex~ que trago os vOtos mais sinceros de que o Deputado
Tm.oco se saia muito bem no_ Ministério da Eduqtção, que
c:;le acerte, pois tem experiência, foi Secretário-na Bahis, já
qc,upou cargos no MinistériO, e todos nós, brasileiros, temos
q.ue torcer para que ele se saia bem naquele MinistériO. Entend.o a; posição e a responsabilidade de V. Ex• como Presiden~e_
®um Partido no momento em. que vem à tribuna- e entendo
~ presença de V. Ex~ endossando a presença do Ministro
(\dizendo que V. Ex~, o seu Partido estarão naquele Ministério
defendendo uma política de govemo de educação para o País,
política, que, aliás, lá estava, repito, com os vários Ministros,
todos os Governos do Presidente José Sarne~ e agora, salvo
~a pequena passagem do ilustre professor que está Saió.do,
J.Dsé Goldemberg, o seu partido está naquele Ministério. V.
~ sabe que é um debate polêmico em todo da_ educação
c;- diz bem que, desde a descoberta do país até hoje, se debate
El<iucação, e ninguém teiá aUtoridade de atirar em V. EX'"
oq no Partido da Frente Liberal a responsabilidade pelos equívoq:,s que possam existir na-educação, seria ridículo da nossa
yarte. V. EX', pelo contrário, enumerou da tribuna algumas
d{Yi- iniciativas de V. -Ex~. do Ministro Bornhausen e do Minís~
tro Marco Maciel, que V. Ex~ aceitará, com humildade, críticas
que se façam a esse período, onde as coisas talvez não possam
SEU: adiantas, como V. Ex~ gostaria. Foi um longo longo debate
que se travou, que, se está a travar e que se vai travar. É
ll,lll3 responsabilidade que respeito do seu Parti(io arfazer
questão de estar á frente daquele ministério, talvez dos mais
responsáveis, dos mais importantes da História deste País.
E faço questão de dizer que também trago um abraço ao
ministro que sai. Eu não creio, com toda a sip.c~ri,dade, e
não respeito muito aquela questão de se bater a porta atrás
do ministro que sai. Estive, ·faço questão de dizer aqui, no
momento em que o ministro saiu e vi, com o maior-respeito
a. atuação de S. Ex~ A a atuação de um homem de bem,
digpo, competente, sincero, imbuído pelos prOblemas da educaç.ão. Eu, de longa data, embora sendo gaúcho do Rio Grande. do Sul, praticamente tive toda a formação no Estado de
Sio Paulo, mas de longa data, o conheci e aprendi a respeitar
o Sr. Goldemberg. Como físico, como cientista, como homem
voltado à atuação na Universidade de São Paulo. Todos nós
aprendemos a respeitá-lo.
Nem vou discutir com V. Ex\ porque não seria ·o momento e nem o lugar, as causas da saída do ministro. E nem
as apreciações qoe o ministro faz Sobre o_ governo. Agora,
~presença
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sou obrigado a dizer que lamentamos a saÍda do ministro.
nós era importante a presença do ministro, perdoe-me
V. EX'" a sinCeridade, mas nós estanioS viVendo um momento
complexo,--diffcil. N~da a opor, e fui daquelas pessoas que
foram à tribuna várias vezes para ciíticar o governo Collor
pelo seu primeiro ministério, quando ele fazia questão de
dizer que não queria compromisso com Partidos, com estados,
com a classe política, com empresários. E fez aquele primeiro
ministério às suas exensas, aos seus amigos, à sua Alagoas,
e deu no que deu, onde eu uso, para não dizer coisas pessoais,
a expressão do governador - grande vitorioso, hoje, - da
Bahia, quando ele diz que foram lançadas ao mar as desgraças
e os equívocos que Presidente teria feito naquele seu peimeiro
minist.ériO Grande parte do que está acontecendo hoje foi
mais fruto daquele seu primeiro ministério. Grande parte do
que-está acont~ceiido hoje foi mais -fruto daquela primeira
equipe - as questões, a CPI, as dúvidas, as interrogações
que se está a debater - , mas todOs nós recebemos com
credibilid3de, a presença do Sr. Marcílio mi Economia,- do
Sr. Goldemberg na Educação, do Sr. Abad Janete na Saúde,
do Sr. Célio Borja na Justiça e do Sr. Celso Lafer na Relações
Ex~eriores. _Haverá de se perguntar se o Senador Pedro Simon
tem al~uma coisa contra a dasse política. Nenhuma, pelo
co-ntrário- volto a repetir. Afirmamos, desde o início, estar
errado o Presidente da República em não se assessorar em
· não se identificar com a classe política e não buscar, ~este
Congresso, o apelo a sua causa~ ao Seu governo. Mas o que
nos preocupa, neste momento, é o que a imprensa publica,
de que se estaria a cogitar a queda do Sr. MarcíliO, a queda
do Sr. Jatene, a queda dessas pessoas que não pertenceriam
ao Partido de V. Ex~ Parece-me que deve haver uma exploração por parte de alguém. Não morro de amores pelo Minis~
tro da Economia, Fazenda e Planejamento, a quem até tenho
restrições, mas reconheço que S. Ex~ é uni homem de bem.
Posso discordai d3. marieira como S. Ex~ n_egociou a nossa
dívida, mas não ouvi, neste plenário ou fora dele, ulna palavra
que ·se levantasse contra a dignidade e a seriedade de S. EX'"
Seria interessante que V. Ex~, como Presidente do PFL na
tribuna, numa posição justa- que eu respeito - de felicitar
o seu companheiro, que todos torcemos tenha um bom desempenho naquele Ministério, orientasse- nCiS ilo seritidO dO quehá e do que não há com relação a se pedir a cabeça do Sr.
Marcilio e outros, a fim de garantir uma maioria eventual,
em _te_rmos da Câmara dos Deputados, com relação- a um
provável pedido de impeachment do Presidente da República.
Ontem, da tribuna do Senado, eu dizia não poder aCreditar
nessas m3nifestaçõés da imprensa, que está a divulgar que
o Governo agora se despreocupa das razões éticas de defender
o seu comportamento e estaria a se preocupar com as razões
de conseguir o apoio de 1/3 na Câmara dos Deputados. Nesse
sentido é que teria saído o Ministro da Educação e .estaria.
V. EX', que deve estar feliz por ver, naquele Ministériopelo qual V. Ex• pessoalmente deve ter um carinho especial
- , um correligionário seu. Contudo, a nossa preocupação,
nesta hora, é com relação ao conjUnto geral, ao rumo do
MinistériO do Presidente Collor. Meus cumprimentos a V.
Par~

Ex•
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Posso, desde já, dizer
a V. Ex• que, de todas as informações que disponho, não
há risco da saída do Ministro Marcílio Marques Moreira. É
claro, todavia, que, como vivemos num regime presidencial,
tem o Presidente da República o direito de substituir seus
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atravessamos da vida política nacionaL Mas V. Ex-. como
Presidente de uÇI grande partido nacional, não poderia deixar
de desempenhar esse papel neste instante, pois fsso faz parte
do jogo político, no funcioiiãineritó nOITrial, das nOssa-S InStitUi~
res até chegou a lamentar sua saída, dizendo que, para a ções. O -que desejo, entretanto, antes que V. Ex• termine
administração brasileira, era lamentável que ele deixasse o o seu pronunciamento, é_fazer uma -indagação que me parece
Ministério. O que censuramos, sim, é o fato de, somente oportuna. No meio de ~oda essa turbulência que aí está, quanno último dia, ele ter tido uma explosão. Sob o ponto de_ do q Senhor Presid_en_te da República parece inicia! um novo
vista éticO, ·eu- que já sai e nUnca rile manifeStei cOíi'tra o góVemo, a terceira fase do ~eu Governo, visto que praticaGoverno a que servi, acho que ele não deveria ter feito isso. mente há como que o início de uma remodelação minístefiàl,
No mais, evoco com saudade os idos de 19_88, qu3ndo na qual pontifica -a presença-- do PartidO de V. Ex~, como
V. Ex• era Governador do Estado do Rio Grande do Sul aquele que dá maior sustentação ao· Governo nas duas Casas
e eu tive a oportunidade de fazer-lhe uma visita no Palácio do Congresso, estou assim meio em dúvida diante das críticas
Piratini, logo após a"iriatlgllr3ção de grande ginásio-poliespor- candentes e veementes do GOvemoidcir António CarlOs Magativo, resultado de convênio do MEC com a briosa brigada lhães. S. Ex•, cuja experíê.ncicl temos que respeitar; ãté pefa
contundência com qUe -resolve ellfren-taf- os problemas, sobremilitar gaúcha.
tudo os de natureza política, neste momento, de certo m'otlo,
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Josapbat Maranhão- Permite-me V. Ex~ um a par- começa a exercer um papel interessante, quase que de um
Primeiro-M"mistro de fato, a organizar um nOvo gabinete. COnte?
tudo, estranho suas críticas, não à pessoa do Senhor Ministro
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prãzêi;óuço o'nobre Marcilio Marques Moreira, porque S. Ex~ tem feito a ressalva
Senador Josaphat Marinho, após o que encerarei, Sr. Presique nós~ da Oposição, também fazemos- o Ministro Marcílio
dente.
Marques Moreira merece o maior respeito pela sua seriedade
O Sr. Josapbat Maiinbo .::_Nobre Senador Hugo Napo- e competência-, mas contice a política económico do_ atual
leão, quero apenas assinalar que a Bahia lhe é grata pelo Governo, de cunho recessivo, que leva ao desemprego e
reg~~~ro que faz da nomeação e posse do nobre Ministro Eraldo
ao arrocho salarial. Ao ler as palavras do Governador da
Tinoco. E a essa declaração queria apenas acrescentar que Bahia, acho, até, que, sem querer, estamos nos aproximando,
os nobres Senadores e Deputados poderão estar tranqüilos, pois se assemelham ao discurso que temos feito contra o Goporque o novo MinistrO da Educação não será homem de verno Collor, justamente criticimdo a- sua política económica
facção, mas exprimirá, nO Governo, o pensaniento de todo rec_essiva e todas as conseqüênciaS dela provinientes, como
o Congresso Nacional.
desemprego em massa, mais de dois milhões de pessoas, sobreO SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço a V. Ex• o apar- tudo em São Paulo; o arrocho salarial dos trabalhadores
te, representante do Estado da Bahia, brilhante que é e que em geral, inclusive dos servidores públicos. O Governador
interpreta os sentimentos naturalmente dos baianos, neste Antônio Carlos Magalhães está nessa linha agora. O que tfago
momento em que um dos seus mais eminentes filhos chega a V. Ex~ é o seguinte: diz o Governador da Bahia, hoje,
que o Presidente Collor vai ter que fazer sua opção, ou fica
ao Ministério da Educação.
com o apOio do PFL ou fica com o MinistrO Marcílio e sua
Oxalá S. Ex• possa sair como-eu. Quando cheguei a esta política. Em outras palavras, S. Ex• acha que o Ministro MarCasa, os meus colegas,--os meus pareS,-- independentemente cD.io só pode ficar se mudar a política recessiva. O que desejo
de Partido, e os Deputados Federais receberam-me com aten- saber de V. Ex•, a esta altura, já que V. E~ é o Presidente
ções, com carinho e com grande e profundo respeito. Até do PFL, é saber de V. EX', a esta altura, já que V. ex• é
hoje, quando passo pelos companheiros, eles_ se recordam, o Presidente do PFL, é se o seu Partido está de acordo com
como aqui o fez, por exemplo, o Senador Irapuan Costa Jú- essas críticas do Governador Antônio Carlosd Magalhães à
nior, da minha questão à frente do Ministério da Educação.
politica recessiva do Ministro Marcflio.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço a V. Ex• pdas
O Sr. Humberto Luceoa- Permite--me V: E~Uiti apane, generosas observações.
nobre Senador Hugo Napoleão?
O Sr. Marco Maciel-Já que V. Ex•premido.pelotempo,
O SR. NAPOLEÃO -Sr. Presidente, não posso negar s6 gostari:i-de responder.
um aparte ao eminente Líder e ex-Presidente da Casa, SenadOl'
Humberto Lucena. Se V. Ex• tiver a bondade extrema de
O Sr. Humberto Lucena - Por favor, deixe primeiro
colaborar, agradeço.
O orador responder, depois V. Ex~ dá o seu aparte.
Com muito piãier, ouço V. Ex~, Senador Humberto LuO SR. HUGO NAPOLEÃO- Nobre Senador Humberto
cena, que~ à época, era Presidente do Congresso Nacional
Lucena, agradeço-lhe as manifestãções com- relação a miÍlha
e do Senado Federal.
pessoa, sobretudo partindo de um homem público da estirpe
O Sr. Humberto Lucena - Saúdo V. EX', nobre Senador de V. Ex•
Hugo Napoleão~ que, neste momento, cumpre um dever de
O nosso Partido não _é u.m Partido de ordem u,nida_._ Nãp
oficio, na tribuna do Senado, como Presidente do Partido somos obrigados a pensar da mesma maneira. O- Goverrtador
da Frente Liberal. V. Er- é, sem dúvida, um homem de bem da Bahia, evidentemente, tem o direito de dizer aquilo que
a toda prova, um homem público que merece o nosso respeito, pensa. É um direito de S. Ex~ Nós apenas dizemos que não
o nosso apreço e nossa admiração pela sua conduta. Sei que há, como disse ao Senador Pedro Simon, n.o horizonte visível
V. Ex~ é acentuadamente ético e posso-calcular as preocu- da administração Collor, a demi~ão do Sr. Marcílio Marques
pações que vão na sua cabeça neste difícil momento que Moreira, ao contrário.
Ministros a qualquer tempo. Mas isso não está num horizonte
próximo.
Também, não censuramos, absolutamente, a atuaç·ão do
ex-Ministro José Goldemberg. O próprio Senador Odacir Soa-
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Ouço o Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Hugo Napoleão,
não pretendia mais intervir no discurso de V. E~ Aliás, um
excelente discurso, que prendeu, as atenções nesta ses.são na
tarde de hoje. É indubitável, portanto, o alcance do d1scurs_o
de V. Ex~ e a sua repercussão política. Não pretendia mais
- como disse - intervir no discurso de V. Ex•, o faço agora,
premido pelo .aparte do nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena. Mas gostaria de fazer, de forma concisa, duas
observações - o Presidente há de me entender. Pri~eiro,
a forma de política recessiva. Todos nós temos de convu que,
conforme nos defrontamos desde o início da década de 80,
estamos fazendo esforço para sair dela, redefinindo o papel
do Estado, modernizando a economia. Aliás, a recessão não
foi um fenômeno especificamente brasileiro, foi um fenômeno
até latino-americano.
O SR. HUGO NAPOLEÁO -E americano, também.

O Sr. Marco Maciel- E americano, também. Recentemente, lembro-me do Relatório da OECD, que dizia que
se 80 foi a década perdida sob o ponto de vista económico,
houve aquilo que eles chamam - no plano político ..:._--de
revolução silenciosa, que foi o florescimento das propostas
democráticas em toda a América Latina. Houve o que o Relatório da OECD chama de sUence revolution, quer dizer, uma
revolução silenciosa, que permitia fazer, em que pese as dificuldades económicas, que os países latino-americanos conseguissem fazer vicejar a democracia. Então, a recessão não
começou agora. Nós, agora, é que dela estamos saindo. Aliás,
sem querer me alongar, gostaria de lembrar, Sr. Presidente,
que algo que não acontece em muitos e muitos ~nos ~ai acontecer neste ano de 1992, ou seja, é possível que o nosso PIB
cresça positivamente - talvez cheguemos a 3% este ano.
Quem está dizendo isso é o relatório do IBRE, do IPEA,
que é uma instituição acatã.dísSima. Pois bem, em segundo
lugar, a política económica do Governo não é dC?~ Ministro
Marcílio, é do Presidente da República. Nós vivemos no presidencialismo e no presidencialismo quem fixa a política é o
Presidente da República, os Ministros são os seus executores.
O Presidente eleito pode executar uma política, e o está fazendo, os Ministros são os· seus executores. Então, a política
do Ministro Marcílio é tal qual a política do Presidente da
República, e o Ministro Mara1io a está executando - faço
questão de frisar- com zelo, com probidade, com eficiência
e com reconhecimento público. E até folgo em ver o Senador
Humberto Lucena, ilustre Senador e ferrenho oposicionista,
confessar que acredita que essa política tem seus lados positivos, precisa prosseguir, quer sob o ponto de vista de sua
reverberação externa e que encerramos o conten_çioso externo
que o País tinha há cerca de. 15 anos, quer Sób o ponto de
vista interno. Então, nobre Senador Hugo Napoleão, V. EX"
trouxe hoje esclarecimentos extremamente úteis com o debate
que propiciou e trouxe, também, à Nação uma abordagem
extremamente oportuna dos últimos episódios que estão ocorrendo na sociedade brasileira e, de modo especial, aqueles
que dizem respeito as últimas mudanças que o GoVerno vem
operar. Concordo com as colocações que V. EX' fez ao longo
do seu discurso e, de modo geral, boje reitero as considerações
que V·- Ex• faz sobre a questão educacional brasileira e sobre
o acerto do Presidente Fernando Collor em escolher um-colega
nosso,- Eraldo Tinoco -para Ministro d3 Educação, prestigiando, assim, o Congresso Na~ional._ Em assim f~~do Sua
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Excelência não só escolheu alguém que tem feito da educação
a sua grande procupação em sua atividade política, mas algUém
que no Congresso Nacional cumpriu de maneira digna o seu
mandato. Meus cumprimentos a V. E~
O SR. HUGO NAPOLEÁO ...., Cumprimento V. Ex• pela
síntese, e ainda que síntese, profunda sobre a atual realidad~
brasileira.
·
Quero Uizer também ao Senador Humberto Lucena que
há quinze dias discursei desta mesma tribuna sobre o acordo
da dívida e fui, felizmente - a não ser por razões sabidas,
pelo meu estimado amigo, Senador Divaldo Suruagy -, unanimemente apoiado, inclusive, por correligionários de V. Ex~,
como nosso comum amigo, o nobre Senador Ronan Tito.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ mais iún
aparte, nobre Senador?
O SR. HUGO NAPOLEÁO -Com prazer, nobre Sena·
dor._
O Sr. Humberto Lucena- Verifico que o Governador
Antônio Carlos Magalhães está sozinho no PFL, nas suas
criticas à política recessiva do Governo ,evidentemente comandada pelo Presidente, mas executada pelo Ministro Marcilio
Marques Moreira, que é quem responde pela Pasta da Economia, Fazenda e Planejamento- aliás, o Presidente da República quando assuniiu disse que o Ministro da Economia era
ele; só que depois, por razões óbvias lembrou-se que não
era Ministro e sim Presidente, pois vários ministros já passaram pela pasta. Mas desejo também ãcentuar que o nobre
Senador Marco Maciel elabora num equívoco quando se refere
que no Brasil, a exemplo mundial, há uma recessão total,
desde a década de 80. Faz pouco tempo. aliás, num debate
com S. Ero, lembrei que S. Ex~ tinha sido colaborador dos
mais atuantes no Governo Sarney-S. Er, talvez, esquecia-se
que no período do Governo Sarney, e que V. Ex~ também
serviu, nós todos éramos da Aliança Liberal na época, houve
um crescimento da economia ~m 25%,5% aO ario. Portant?,
:D.ãÕficiüVe recessão naquelã. fase, póís não-pode existir reçessão com crescimerito econômico de 5% aO ano. -O que se
QOde dizer é que a inflação foi grande, isso é outra coisa.
Eque naquele Governo optou-se pela indexação da economia.
Mas o que queria lembrar também é que os nobres Líderes
do PFL e PRN, do Governo, nesta Casa, afirmaram que eu
teria dito que estava de acordo com. alguns aspectos positivos
da atual política recessiva. Eu não disse_ isso. Ap~nas elogiei
a conduta de seriedade e competência do Ministro Marcílio,
sem embargo das críticas que temos feito à política económica
q<~e S. Er pratica, de caráter recessivo. E adiantei que, nessas
críticas, está~ainos coincidindo de maneira até estranha com
as palavras candentes do Governador da Bahia, Antôriic? ·Carlos Magalhães, ao condená-la. Em nenhurp. momento, portanto, afirmei que havia aspectos positivos nessa política. E quanto às palavras finais de V. Ex~ sobre os Aco_rdos da dívida,
realmente, nu::., do PMDB, temos dado apoio total às negociações que o Ministro Marcílio vem fazendo sobre a dívida
externa brasileira. S. Ex~ tem sido de uma cortesia total com
todos _nós; tem se reunido previamente com a_s Lideranças,
independente de Partido. Assim foi no Acordo sobre o pagamento dos juros, assim foi n_o Acordo sobre o pagamento
da dívida do Clube de Paris, assim foi no caso da dívida
da Polónia para com o Brasil e, recentemente, num enc_ontro
que tivemos sobre_ o Acordo - que esteye sendo celebrado
e que vai depender de aprovação do SenadO - sobre ô Paga~
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menta do principal da dívida. Temos o melhor relacionamento
pessoal com o Ministro Marcílio e, riesse particular da dívida
externa, não há senão elogios a S. Ex~ E bem verdade que
se o Brasil tivesse feito esses AC:Or4os há doiS_ anos-, teria
sido muito melhor sucedido. Entretanto, o MinistrO Marcílio,
a partir do momento em que assumiu a Pasta, pelo seu prestígio interflàciOnal, conseguiu encaminhar. com o nosso apoio,
os Acordos da dívida externa. Mas o ponto fulcral do meu
aparte a V. Ex~ era justamente procurar saber se o seu Partido
estava ou não na_ mesma linha do Governador Antóniq Carlps
Magalhães contra a política recessiva. V. Ex•, muitO habilmente, como velho pessedista, saiu pela tangente, dizendo
que o seu Partido é um Partido democrático,
O SR. HUGO NAPOLEÃO- O PDS era o nosso Partido.
O de V_ Ex• também ...

O Sr. Humberto Lucena- Mas, no momento, V. Ex~
não há de_ negar que a figura central do Partido de V. Er
nos acontecimentos é o -Governador António- Carlos Magalhães. Por isso, flZ- o aparte a V. Ex~ e agTadeço a sua atenç~o.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Vou concluir, Sr. Presidente. Agradeço as observações do nobre Senador Hum_berto
Lucena.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Ex• com prazer,
nobre senador.
'
O Sr. Josaphat Marinho- Queria só áSSiD.alar, nObre
Senador, que devemos agradecer ao eminente Líder d~ Oposição as observações que acaba de fazer. Com ô que-·s._ E~
acaba de dizer, fiCa reconhecido que o Partido da Freilte
Liberal não é uniforme e inCOndicional no apoio, nem radical
na contestação; é um Partido democrático que diverge, e díscute e encontra os caminhos para as boas soluções do País.

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Exatamente, Senador Josaphat Marinho, era o que eu tinha dito, rbsj>Ondeild()ao_ eminente Senador Humberto Lucena, que I!_ão somos ~m_ Partic;lo
de ordem unida; comporta este Partido_ opiniõeS díspa-res,
diversas, e por iSSó mCSõiO é Chamado de liberal. O Presidente
Collor, ao afirmar que eia ele o MiriiStro da Economja, nada
mais fez do que dizer uma verdade: no sistema presiden- ,
cialista, o Presidente da República é uma espéCie de ·supenninistro de todas as áreas, porque, afinal, é ele quem, errí últiMa
análise e instância, decide. _
Quanto à política económica do Minístro Ma"rci1ki;· ela
é liberalizante, está cOlocando as coisas. em _termos- de econo- .
mia de mercado, deixando, de acordo com o pensamento
do _nosso Partido, fazendo com que a sociedade possa, como
um todo, cuidar de todas as atribuições que não são_ especificamente aquelas do Estado. S. Ex~ está se conduzindo bem,
não obstante ainda existir díficuldade na queda dos índices
inflacionários e da recessão, que. to-davia, já" coineçam·a demonstrar os seus primeiros sinais de reversão.
Concluo, Sr. Presidente, saudando o Ministro Eraldo Tinaco como ex-Professor do Departamento de Disciplinas Básicas da Escola de Administração, da Universidade Federal
da Bahia, assessor da Universidade, assessor-chefe da Secretaria de Educação e Cultura, Diretor do Departamento de
Pessoal do Ministério- da Educação, Secretário~ de Apoio do
Ministério da Educação e também como Secretário.:Geral do
meu Partido, o Partido da Frente Liberal. Que S. Ex~ possa,
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como disse Joaquim Nabuco, fazer transmitir às próxímas
gerações e educação de que elas também necessitarão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
.
Almir Gabriel- Aiuí:iio_ B_ezerra- Amazoninó Mendes
~ António Mariz - Áureo Mello - César Dias - Dírceu
Carneiro - Enéas Faria - Fernando Henrique Cardoso GUilherme Palmeira - Hydekel Freitas - Iram Saraiva José Fogaça- José Sarney- Júlio Campos- Levy Dias
-Márcio Lacerda - Marluce Pinto - Meira Filho - RaimUndo Lira- Ronan Tito'- Ruy Bacel3.f- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presi-.
dência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura
e designação da Comissão Mista da Medida frovisória o\' 303.
(Pausa.)
·
A Presidência_ receb~}J éiã__ Prefeitura_ do Munh:ípio de
São Bernardo do CampO o Ofício n\"0 2.498/92, pelo qual, nos
termos do art. 3' da Resolução n' 94189, do Senado Federal,
encaminha os questionários do_ quarto trimestre _de 1991 e
do p:rimeiro trimestre de; 1Q97~ _r.elati:vos a operações de crédito
· __ _
contratadas por aqUefe MU.õ.fcípio:
O expediente_ será_ de_spachado à Comissão de· Assunto
.·Económicos para cO!lheciiDento.
-·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -

Sobre

· :a niesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É Iidb- o segllirite:REQUERIMENTO N• 588, DE 1992
Nos termos do art. 210 do regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos. Anais do Senado Federal do artigo sob _
o título "O fuQdamentalisino entre nós", de autoria do Sr.
Luiz Alberto Bahia, publiCado no jornal Folha de S. Paulo,edição do dia 6 'de agosto de 1992.
··
Sala das Sessões, 6 de agósto de 1992. -Jútio Campos.

Ao exame da Comissão Diretora
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- De acordo com o art. 210~ § 1~, do Regimento Interno, o requerimento
lido será submetido ao exame. da Comissã_o Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que _será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
. -~ ~
Ê'lido o seguintO: ··
REQUERIMENTO Ni 589, DE 1992
Requeremos urgência~- nos termos do art. 336~-ã.línea cdo
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 17, de
1992.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 1992. =-Humberto Lucena - Fernando_ Henrique Citrdoso - Esperidião Amin -Nelson Wedekin - José Eduardo - A~azonino Mendes.
O SR. P~i;:siDENTE{Fraritisoo Ro!lemberg) _::_O requerimento lido. será votado_ após a Ordem do Dia, na Iõrma
do art .. 340, iilcisO II, do Regimento Interno.
Sobre a ~m-esa, req~eririiento que será-lido pelo Sr: l\"0
Secretário.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 590, DE 1992

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais membros da Mesa
Diretora do Sénado Federal
- --Requeiro, nos termos dos arts. 216 e 217 Qo Regimento
Interno do Senado Federal e com base no _art. 50, § 29, .da

Const'tUiÇãO Federal, que sejam solicitadas do Exm"' Sr. Ministro da ~eronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-AR, Sóciates da
Costa}, 1onteíro, as seguíiltes informações a respeito da utilização do(s) aparelho(s) tipo helicóptero que sel'Ve(m) ao Exm•
sr. Presidente da República, Fel"nando Collor de Mello, no
periodo de 1• de janeiro de 1991 a 1• de maio de 1992:
1. quais foram os vóos c rupectivos planos e, ou notifi_
_ ..
cações, com as origens e destinm indicados?_
2. quais os nonies das pessois transporütdas em cada
vôo?- Senador Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - 0 requerimento lido será despachado _à Mesa, para decisão, nos termos
-_
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. -v
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 591, DE 1992
Com fundamento ·no an::"258 -do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta do PLS n? 198 e do PLS n9
305, de 1991, visto que cuidam ambos da mesma matéria.
Sala das Sessões, 6 dC agosto de. 1992. -Senador Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemb~rg)- O requerimento lido será publicado e incluído na_Qrdem do Dia,
nos termos do disposto no art. 255 do Regim~nto Jntemo.
Sobre a mesa, comunicação_ que será li98 pelo Sr. 1\' Secretário.
É lida o seguinte

oFíciO GAB.

w 85192

Brasília, l5 d~ agosto de 1992
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que me ausentarei" dos_trabalhos da
Casa na próxima terça-feira, dia 11 do corrente, para participar
da solenidade de posse da Dr' MARIA CRISTINA DE ANDRADE VIEIRA na Presidêncja da A&sociação Comercial
do Param'í., e'"'1 C1ritiba.
Aproveito o ensejo para rpnnvar a V. Ex" os meus pro·
testas de elevada estimr. ... -ii~:;1il.-i Ct.Jilsideraç_ão.
Senador José Eduardo
O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg) - A . "'municação lida vai à publicação.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 65, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
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_

_ Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais- ielativos à reforma agrária, previstos
no Capítulo III, Título VII da ConstituiÇão Federal.
_(DeQendendo de_ pareceres.)
A Presidência retira a matéria da pauta, nos termos do
_art. 175, e do Regimento Interno. O SR. PRESIOJ;:NTE (Francisco Rollemberg) -

Item 2:

MENSAGEM N• 269, DE 1992
regime ~de urgência, riOs termos do art_, 336,
c do Regimerito Interno.)
(~m

Discussão;em turno único,- da Mensagem n9 269,
de 1992, relativa à proposta para que seja autorizada
a contratação, com &arantia da União, de operaçã-o
de crédito externo, D.o valOr equivalente a seis bilhões
e qUinhentos m1lp.ões de ienes japoneses, enti'e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e-SOcialBNDES, e o Import Export Ba-nk ofJapan _:_ EXIMBANK. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Júlio Campos para proferir parecer sobre
a matéria.
-- O SR. JÚLIO CAMPOS (Pl'L- MT. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs._ Senadores, o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado
Federal, através da Mensagem n? 269, de 1992, proposta no
sentido de ser autorizada a contratação__de operação de crédito
ex~erno, com garantia da União, no valor equivalente a até
Y6.500c000.000,00 (seis bilhõesce quinhentos milhões de ienes
japoneses) entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BND ES e o Import Export Bank of J apan
-EXIMBANK.
cc
Trata-se do pleito desÚÓ.ado ao financianierito parCial do
Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial _o_ qual
- obj~tiva _a melhoria das condições de saúde e- de vida das
populações_ localizadas em -áreas induStriais~ inediaóte a con.çessão de emprésti-- , pelo BNDES, ôestina_dos ao ijnanciacoS pela iniCiativa privada, para controle
mento de investi!
L
da poluição indL·
O cOntrato ·
or~ se -analis_a foi a.cor9ad_o___eQl Prptoco\o
asSinã.do elJl ~·-6
pelo Presidente do BNDES, o Diretor-Executivo t.l.O E, ."Jank e o Ministro da Econoinia, fa_zenda
e Planejamentv, e tem como mutuário _o_ Bapç_o Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, pessoa jurídica de direito pfívado.
As condições financeiras do- contrato São as seguintes:
· "Vaw, ..:a operação: Y6.500.000.000,UO (seis bilhões e quin~-~llt<?s _milhões de ienes japoneses), equivalentes a
US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte,americanos);
-Juros: exigicj.os semestralmente_e calculados com __bas_e
na primerate japonesa, cotada no dia de cada desembolso
pelo Industrial Bank of Japan,
Comissão de Compromisso: calculada com base na taxa
de 0,325%a.a., sobre os saldos não desembolsados,
Comissão de Administr-açãO:-nó valor de US$210,000.00,
exigida antes da realização do primeiro desembolso,
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Despesas gerais: limitadas a Y2,900;000.DO, -eqUiVâlentes
a, aproximadamente, US$22,307.69
·
Desembolso: data limite: 31-10-97,
Amortização: em dezesseis parcelas semestraís de valores
aproximadamente iguaís, vencendo-se a primeira em 15-11-97
e a última em 15-5-2005,
A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu pai"ecer (Parecer DINICOREFIDIREFIN' 187, de 9-7:92) favorável à solicitação esclarecendo que o projeto contará, também, com financiamento do Banco Mundial) nõ Valor de US$50 riiilhões,
restando uma contrapartida da parte dos beneficíários dos
empréstimos a serem financiados pelo BNDES, no montante
de US$50 milhões. Informa airida o_ referido pãrecer que o
programa se encontra previsto no Plano de Di~pêndios Globais
do BNDES e, também, em consonância coril as diretrizes
do Plano Plurianual.
Por se tratar de instituição finanCeirã federal; a operação
de crédito não obedece aos limites de endividamento estabelecidos pela Resolução no? 96/89, do Senado Federal, sujeitando-se, porém, as demais dispoSiÇõeS -desta norma.
Neste sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer PGFNICOF n' 209192) ·pronunciou-se
favoravelmente à minuta de contrato anexada ao processo,
estando a mesma de acordo com o que estabelece a Resolução
n9 96/89 e a ConstiiillÇãó.Federal, quanto às cláusulas admissíveis e a veda-ção de dispositivos de natureza política, atentatórios à soberania nacional e à ordem pública.
Estando, portanto, os instrumentos contratuais de conformidade com a legislação aplicável à espécie-, s-omos de parecer
favorável à autorização solicitada pela -Mensagem n~ 269, de
1992, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N' ss; DE 1992
Autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, entre o Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES e
o lmport Expor! Bank of Japan- EXIMBANK, no valor
equivalente a até Y 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses) para financiamento
parcial do Programa Nacional de Controle da Poluição
Industrial.
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Comissão de adminiStraÇão: no VafOI- de ÜS$210.000,00,__
exigida antes da realização do priineiro desembolso;
Despesas gerais: Limitadas a Y 2~900.000,00,_ equivalen· ·
tes a, aproximadamente, US$22.307,69. · ·
Desembolso: data limite 31-1G-97;
_
- Amortização_:_ em dezesseis parcelas semestrais de valores
aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira em 15-11-97
e a última em 15-5-2005;
· ·
- ··Art. 3'-' _A autorização conce_dicla por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar de
sua publicação.
- Art. 4? Está Resoh,tção entra em vigor na data d~ sua
publicação.
O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O parecer conclui pela apresentação do Projeto de ResoluÇãO n 9
55, de 1992; qU:e autoriza a cOntrataÇão de operação de crédito
externo.
Em discussão o projeto, em tUrno UnkO. (Pausa.)
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peÇo a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex~ está submetendo a votação matéria da maior importânCia;_ que, por isso
mesmo, está em regime de urgência. Trata-se da Mensagem
n9 269, de 1992, relativa à proposta para que seja autorizada
a contratação, com garantia da União, de operação de crédito
exte-rno, no valor equivalente a seis bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SoCial - BNDES, e o Import Export
Bank of Japan- Eximbank.
O parecer emitído há poucos minutos pelo ilustre Senador
Júlio Campos foi favorável. Em princípio, eu aceitaria, inaS
vejo que não há, no plenário, número nem para pedir verificação de quorum. Diante dessa sitUação, qtie -é clara, pediria
a V. Ex~ qtie convocasse uma sessão extraOrdinária para mais
tarde ou que adiasse a votação da matéria. Não podemos
votar assunto dessa relevância e importância com um número
mínimo de Senadores.

O Senado Federafresolve:
.
.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -V. Ex•
Art. 1• É autorizada, nos termos da Resolução n' 96189, está solicitando verificaÇão de quorum?
a contratação, com garantia da União, de operação de crédito
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, pediri'a
externo, no valor equivalente a até Y 6.~00.000.000,00 (seis
bilhões e_ quinhentos milhões de ienes japoneses) ehti'e o Ban- - que V. Ex• constatasse que não há condições nem de se pedir
co Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BN- verificação de quorum.
DES e o Impor\ Expor! Bank of Japan- EXIMBANK.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Nobre
Parágrafo Unico. _,..A operação de crédito externa ora S~~ador, na Casa:, há a presença de 63 Srs. Senadores.
autorizada destina-se ao financiamento parcial do Programa
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Na Casa, rrias estão
Nacional de Controle da Poluição Industrial.
nas comissões e não em plenário e o Plenário é 'que vota,
Art. 2• As condições financelraioliás!cas.da Õj:Íeração Sr. Presidente,_Não quero dialogar com a Mesa, tenho grande
de crédito são as seguintes: _ -- · ·-- - _,_ ····- iespeito a V. Ex~, mas não é possível votar essa matéria com
Valor da operação: Y 6.500.000.000,00 (seis bilhÕes e quatro Senadores. A situação é clara, é visível que não há
quinhentos milhões de ienes japoneses}_~~ equivafentes a número para votação.
··
US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-amePediria a V. E~ que encerrasse esta sessão e convocasse
ricanos);
- -outra, extraordinária, chamando os Srs. Senadores, porque
Juros: exigidos semestralmente e calculados com base não é possível continuar a sessão com número tão reduzido
na "prime rate" japonesa, cotada no dia de cada desembOlso · de Senadores.
pelo Industrial Bank of Japan;
O
SRPRESIDENTE
(Francisco
Rollemberg)
-A PresiComissão de compromisso: calculada- coin base na- taxa
dêncía entênâeu que V. EX~ está solicitando verificàção-· de
de 0,325% a.ã.., sobre os saldos não deselnbolsados;
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quorum, já que o número mínimo "exigido para funcionamento
da Casa é de quatro Senadores e estamos aqui cOm nove

Srs. Senadores.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, nove
Senadores apenas não podem aprovar matéria tão iffiportante.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Se V.
EX~ solicitar verificação de quorum, evidentemente que a sessão não poderá continuar e não votaremos essa matéria hoje.
Mas na Casa estamos com 64 Srs. Senadores e em plenário
há número para continuar a sessão:
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, estou
querendo colaborar com a Mesa. Peço a V. Ex~ qu_e_ faça

soar as campainhas para que os Srs. Senadores venham a
plenário, caso contrá_rio, terei que pedir verificação de quorum

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -V. Ex•
pede verificação de quorum?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Então, peço verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -É regimental o requerimento de V. EX!' Será feita a verificação solicitada pelo nobre Senador Chagas Rodrigues com o apoio dos
Srs. Senadores Esperidião Amin, Almir Gabriel e Aureo Mello.
Solicito aos Srs". Senadores que ocupem seus lugaies. ·
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que pese a evidente falta de quorum, secunda parecer expendido pelo nobre Relator, Senador Júlio Campos.
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Chagas Rodrigues
Esperidião Amin
Humberto Lucena
Josaphat Marinho
Júlio Campos
Ronaldo Aragão
O SR. PRESIDENTE (Francisco~Rollemberg)- A Presidência vai proceder à apuração do resultado.
É evidente a falta de quorum.
A Presidência vai acio:riar as campainhas, suspendendo
a sessão por 10 minutos.
(Suspensa às 18horas e 3 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas 14 minutos.)

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está
reaberta a sessão.
Quero lembrar aos nobres Srs. Senadores o que r_t::za
o Regimento Interno do Senado Federal:
"Art .. ~93, !:'l9 process.o simbó~ico observa-se-ão
as seguintes normas:

.' .. " ..

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

...,. ......... ... .

O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem, e solicito a V. Ex~ que acione as campainhas.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, esse empréslliiio é de
real importância para o Brasil, a juros especiais, condignos,
e o País está precisando de moeda, forte. É o ierie japonês
que está vindo para o Brasil reforçar o BNDES. Esse assunto
foi estudado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Pedii'iã a V. Ex•, Sr. Presidente, que acionasse as campainhas e os Senador~ que estão nos gabinetes ou em comissões
viessem a plenário porque esse empréstimo é iin:põitã"fite. O
País_ não pode perder essa oportunidade de pegar esse dinheiro.

VI- não será admitido requerimento de verificação se a Presidência já houver anunciado a matéria
segUinte;
A matéria seguinte já havia sido anunciada. Mesmo assim a Presidência concedeu a verificação.
X --se, ao processar-se a verificação, os requerentes não estiverem presentes ou deixarem de votar,
considerar-se-á como tendo dela desistido."
Requereu a votação o Senador Almir Gabriel. Apoiaram
os-Senadores Aure_o Mello, Esperidião Amin, além do Senador Chagas Rodrigues.
Os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Solicito
aos Srs. Senadores que votem.._0 Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra
para fazer uma observação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Já estamos em processo de votação, nobre Senador.
O Sr. Esperidião Amin - Mas V. Ex~ vai acionar as
campainhas?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ~ Sim.
Os Srs. Senadores já votaram?_
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem\:lerg- Conc.edo
a palavra a V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, _eu go_staría de manifestar o ponto de vista da nossa Bancad~. Ot=foSSO vo_to, em

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.)
........ Sr. Presidente, alguns Senadores estão chegando, gostaria
que V. Ex~ aguardasse.
Q_Sr. _Esperidião Amin - Sr. Presidente, V. Ex~ ,concede-me a palavra que havia pedido por ocasião da votação,
e que naquela oportunidade, -v. Ex~ afirmou que não podia
concedê-la?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Se for
sobre a votação, é evidente que V. Ex~ terá a palavra asseguiada.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Seríl reviSão do Orador.) -Sr. Presidente, gostaria de fazer
um a·pelo igualmente ao Senador Chagas Rodrigues. É prova-

~

--~- "~~-. --~----·~· ~~---

~·

IV- o requerimento de verificaçãQ de votação
só será admissível se apoiado por três Senadores;

-

.
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vel, não digo que é possível, até que não se consiga o QUorum Baii.k of Japan - Exirnbank, no valor equivalente a até Y
necessário.
-6.500.000.000,00 (seis bilhões e quillhentos milhões de ienes
Gostaria de tornar muito claro que cedi o meu nome japoneses) para financiamento parcial do Programa Nacional
para a verifiCaçãO do quorum, como cederei sempre, porque, de Controle da Poluição Industrial.
defendendo a assiduidade. Acredito_ que não poss-o nunca s_er
Sa]a de_Reuniões da Comissão, 6 de agosto de 1992.
contra a verificação de quorum, que é uma maneira de concitar - Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
_;,.. Lucfdio Portella - Iram Saraiva.
a todos a serem assíduos.
Mas creio, Senador Chagas RodrigueS, data venia, que,
neste caso, trata-se de um projeto de empréstimo. O orgaANEXO AO PARECEKN'251, DE 1992
nismo oficial que faz para o Japão aquilo que um banco de
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 55, de
fomento faria, ou seja, não se trata sequer de um ·empréstimo
1992
junto a banco comerciaL Trata-se de um empréstimo virtualmente oficial. Por _esta razão, é que pretendia, como faço
Faço saber que o Senado Federal ãprovou, e eu, Presiagora, ainda que talvez intempestivamente, essa ponderação -dente, nos termos do art. 48,item 28, do Regimento Interno,
ao meu amigo, que muito admiro, Senador Chagas Rodrigues, promulgo a seguinte
para que num caso como esse, creio que a verificação de
- RESOLUÇÃO N• , DE 1992
quorum não acod_e_ nem à moral, nem à ética que todos quereAutoriza a contratação de operação de crédito exmos preservar.
terno, com garantia da União, entre o Banco Nacional
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, e
pela ordem.
o Import Export Bank of Japan - Eximbank, no valor
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Conequivalente a até Y 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quicedo a palavra a V. Ex~
nhentos milhões de ienes japoneses) para financiamento
parcial do Programa Nacional de Controle da Poluição
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI..Pela ordem.
Industrial.
·
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ouvi com atenção
as generosas e também patrióticas palavras do eminente líder
Art. 1~ É autorizada, nos termOs da ResÓlução D.~ 96,
Esperldião Amin.
de 1989, do Senado Federal, a contratação, com garantia da
S. Ex' realça a importância fundamental dessa mensagem Un_ião, de operação de crédito externo no valor equivalente
e dessa operação-de crédito-externo, a pTirrieira ftinfô ao Ja- a até Y 6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões
pão.
de ienes japoneses) entre o Banco Nacional de DesenvolMas, justamente, por isso, por se tratar de matéria da vimento Económico e Social - BNDES, e o Import Export
maior iinpOTtância e, numa homenagem ao eminente Relator, Bank of Japan - Eximbank.
Júlio Campos, numa homenagem à essa política que -conseParágrafo único. A operação de crédito externo ora auguiu, realmente, o empréstimo, e numa homenagem ao Sena- torizada destina-se ao financiamento parcial do Programa Nado é que não poderia admitir que- matêi-13.--dessa magnitude cional de Controle da Poluição Industrial.
fosse aprovada apenas por dois ou três Senadores.
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação
Agora, realmente vejo que o número _de Sen_adores pre- de crédito são as seguintes:
sentes é expressivo, retiro o meu requerimeruo de verificação
I - valor da operação: Y 6.500.000.000,00 (seis bilhões
de quorum.
e quinhentos milhões de ienes japoneses), equivalentes a
O Sr. Esperidião Amin- Parabéns, Senador Chagas Ro- US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-amedrigues.
ricanos);
II- juros: exigidos semestralmente e calculados_ com baO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - E&tá
se na prime rate japoneses, cotada no dia de cada desenbolso
encerrada a discussão.
pelo Industrial Bank of Japan;
Em votação o projeto, em turno úri.ico.
III --_comissão de_ compromisso: calculada com base na
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perr:rtãnecer
taxa de 0,325% ao ano, sobre os saldos nãO desembo_lsados;
sentados. (Pausa.)
I V - comissão de administração: no Valor de
Aprovado._
A matéria vai à Comissão Diretora, pata a ·redaçãófinal. US$210,000.00 (duzentos e_dez mil dólares norte-americanos),
exigida antes da realização do primeiro des_embolso;
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Sobre
V- despesas gerais: limitadas a Y2. 900.000,00 (dois mia mesa, parecer da CoiniSSâo Dífetora- oferece_ndo__reda.ção
-lhões e novecentos mil ienes japoneses), equiValentes a aproxifinal da matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
madamente US$22,307 .69 (vinte e dois mil, trezentos e sete
É lido o seguinte:
-dólares nortewameficanos e -sessenta-e ·nove centaVos);
VI- desembolso: data-limite: 31 de outubro de 1997;
PARECER N• 251, DE 1992
VII- amortização: em dezesseis parcelas semestrais de
(Da Comissão Diretora)
valores aproximadamente iguais, vencendo a primeira em 15
Redação final do Projeto de Resolução 11' 55, de de novembro de 1997 e a última em 15 de maio de 2005.
1992.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deA Comissão Diretora apresenta a iedaçâo final do Projeto verá ser exercida no prazo de doze meses a contar de sua
de Resolução n9 55, de 1992, que autoriza a contratação de publicação.
Art. 49 ESta resolução entra em vigOi na- data de sua
operação de crédito externo, com garantia da União, entre
o Banco Económico e Social - BNDES, e o Jmport Export publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a pãlavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Item 3:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 371,
de 1992, de autoria do Senador Louremberg Nunes
Rocha, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetes de Lei do Senado n95 67,
de 1992, 48, 109, 195, 200, 215, 235, 250, 289, 384
e 408, de 1991, e do Projeto de Lei da Câmara n'
51, de 1990, por se tratarem de matérias que versam
sobre o mesmo assunto..
·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 373,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solici~
tando ao Tribunal de Contas da -União a 'realização
de auditoria sobre a docUmentação comprobatóiia ·das
despesas de caráter secreto ou resefva'do de que ~ratani
os anexos ao Aviso n~ 830/GMEFP, de 28 de maio
de 1992, do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Pla~
nejamento, em resposta ao Requerimento de ln{orma~
ções n' 172, de 1992.
Em votação o requerimento.
__
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Item 5:

Votação, em primeiro turno, da Proposta de.
Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n' 82191, na
Câmara dos Deputados), que altera 0 art~ 29 da Consti~
tuição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n<> 246, de 1992, da
-Comissão Temporária.
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O Sr. Marco Maciel - É evidente q~e não f.emos aqui
os 49 Senadores necessários à votação.
.
·O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Peço
aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede~se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
A1mir Gabriel
AmirLando
Aureo Mello
Chagas Rodrigues
Eduardo Suplicy
Esperidião Amin
Humberto Lucena
João Calmon
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Júlio Campos
- Marco Maciel
Wilson Martins
ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Hugo Napoleão
Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) -Todos
- os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
A Presidência vai proclamar o resultado.
-Votaram 15 Srs. Senadores.
É evidente a falta de quorum. A votação da matéria
fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) Item 6:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n' 8, de 1992 (n' 51190, na
Câmara dos _Deputados), que dispõe sobre o plebiscito
previsto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo
f'arecer favorável, sob n~ 243, de 1992, da
-Comissão Temporária.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 363 do Regimento Interno, a matéria deverá constar da
Ordem do Dia ein três sessões ordináriaS para discussão, quan~
d..) poaerâo ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n9
8, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria depen~
de, para a sua aprovação, de voto favorável de 3/5 da compo- .
A discussão da matéria terá prosseguimento na próxima
sição do Senado, nos termos do art. 288, inCiSO-TI, do Regi~ _sessão.
mente Interno, devendo a votação ser feita pelo ptocessdeletrônico.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - EsgoEm votação a proposta de emenda.
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n 9 589/92,
O Sr. Marco Maciel- Sr. PresiQ..ente,· peço a V. Ex~ de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução
que aguarde mais alguns minutos, para que os Senadores pos- 09 17/92.
sam vir para o plenário.
Em VotaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Sena·
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer
dor, trata-se da votação de uma emenda à Çonstituição.
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o· reque-rimento, a matéria a que se refefe figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüeilte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S_. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN --AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o meu objetivo é apres-entar à Mesa um projeto que cria
o Parque Nacional das Anavilhanas:
"Art. 1~' A estação ecológica constituída pelo
Arquipélago das Anavilhanas passa a se denominar
Parque Nacional das Anavilhanas, no rio Negro, Amazonas.
Art. 2' O Instituto Nacional do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, deverá elaborar, no prazo de 60 dias, um plano de manejo,
onde deverá ser incluída a regulamentação das atividades turísticas no local e a identificação das áreas que
devem ser mantidas intactas, viabilizando ou priorizando a sua proteção.
Justificação
As Anavilhanas sãu--um-canjunto de ilhas no do
Negro realmente maravilhoso. E não Se justific_a q1,1e
aquilo não venha a contribuir para o desenvolvimento
do turismo no Estado do Amazonas. Inclusive, re_cebi
memorial do_Diretor da EMAMTUR, que é a Empresa
de Turisrno_do Amazonas, concitando que apresentasse
esta proposição."
De maneira que- pasSo às mãos de V. Ex~, em três cópias,
o original do projeto de lei, para que seja submetido ao douto
conhecimento da Casa.
---Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco_ Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
OSR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, na manhã de hoje, tivemos oportunidade de comparecer ao Palácio do Planalto e assistir a importante ato
em que o Presidente da República, juntamente com os Ministros António Cabrera, da Agricultura, e Marcílio Marques
Moreira, da Economia, assinaram a liberação dos- r~ursos
para a safra agrícola de 1992/1993.
Esse ato representa a continuidade do sucesso da política
agrícola do atual Governo. Como é do conhecimento de todos,
no primeiro ano do Governo Collor, à frente -do Ministério
da Economia a Miriistra Zélia Cardoso, houve uma brutal
dificuldade na liberação dos recursos para a área agrícola
brasileira. A safra agrícola vinha tendo um sucesso muito
grande no seu crescimento na gestão do então Presidente
Samey, em cuja frente do Ministério da Agricultura encontrava-se o- Ministro, e hoje Governador de Goiás·, Iris Rezende,
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e o Brasil chegou a produzir maiS de 70 milhões de toneladas
de grãos.
Com a política económica da Ministra Zélia Cardóso,
o Brasil decresceu a sua safra para pouco mais de 50 milhões
de toneladas de grãos, o que permitiu voltar o Brasil de Estado
e~ortador de grãos de alimentos para Estado importador.
É vergonhoso para uma Nação com tanta terra, com tanto
solo, com tanto clima favorável, ser compradora de alimentos
em países vizinhoS:l
Ao ver o erro e considerando o apelo do Congresso Nacio·nal, em especial da bancada rural, da qual temos a honra
de fazer parte, no ano seguinte, já na gestão do eminente
Ministro Marcílio Marques Moreira, o Ministro António Cabrera fez uma solicitação e apresentou um plano de recuperação da safra, que de pouco mais de 50 milhões de toneladas
de grãos em 91, neste ano de 92 já tiVemo-s uma colheita
de aproximadamente 71 milhões de toneladas de grãos, o
que significa um crescirnerito brutal em termos de produção
de alimentos para o País.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço o aparte do nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - V. Ex~ está hoje tratando na
~sa, como faz habitualmente, de assunto que não poderia
ficar sem o devido registro, que diz respeito ao_ problema
da política agrícola brasileira e de modo muito especial a
um evento hoje ocorrido no Palácio do Planalto, sob a Presidência de Fernando Collor de Mello, relativo à safra 92/93.
Folgo em vê-lo na tribuna porque V. Ex~ é, além de um
político reconhecido em seu Estado, pois que lá governou
e com muito êxito, é um político que se caracteriza pOr conhecer, e riluito bem, a questão agrícola brasileira. Aliás, V.
E~ é Senador por um Estado que representa uma das mais
nobres e promissoras fronteiras agrícolas do País, o Estado
de Mato Grosso. Por isso, ninguém mais habilitado do que
V. Ex~ para, hoje, ferir esse tema que diz respeito a urna
questão que é crucial para o País, porque falar em agricultura
significa não somente críarcondições para satisfazer as necessidades elementares _básicas da população, mas também criar
excedentes para a exportação,- melhorando a nossa balança
comercial e contribuindo, a um só tempo, portanto, para combater a inflação, de um lado, e para melhorar as nossas contas,
a nossa balança de pagamentos de outro. Por isso, nobre
Senador Júlio Campos, as conSiderações que V. Ex~ faz hoje
--são muito importaiites para todos nós. Não pude, corno gostaria de ter feito, comparecer à solenidade que se realizou hoje
de manhã, mas soube que foi um absoluto sucesso. O Ministro
Cabrera forneceU dados extremamente eloquentes sobre o
desempenho da agricultura no atual Governo e sobre as suas
expectativas em relação ao futuro. Por isso, quero cumprimentá~lo pelo discurso que V. Ex~ faz e dizer que c-oncordo
em gênero, número e grau Com as observações que produz
agora, certo de que, pOr esSe cainiUho, vamos encontrar saídas
para: enfrentar e resolver a questão alimentar do povo brasileiro, sobretudo_melhorando a oferta de grãos e criando condições para que o País retome o seu-proces-so-ele crescimento:Parabéns a V. Ex•
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Incorporo.
com muita honra, _o seu aparte ao meu discurso.
O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex• aparte?
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lido pelo Presidente Lafaiete CoUtinho e tão bem com~ndado,
na sua área agrícola, pelo Dr. Fayal.
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Júlio Campos,
Aliás,- o investimento que tem o maior retorno a curto
num mundo tão conturbado quanto o nosso em que, lamentaprazo
é o dinheiro aplicado na agricultura. O cidadão faz_
velmente, aumentam os aviltantes problemas de mortalidade
um empréstimo agora em agosto para início do seu plantio
infantil, a questão da longevidade, que é baixa, sobretudo
e; em janeiro ou fevereiro, já estará colhendo e pagando
nos países do Terceiro Mundo- por que não dizer-, também
seu
financiamento e ainda gerando grande número de empreno nosso Brasil, questões de fome que estão grassando por
go, não só na área rural, como também na área urbana, pfinci~
toda parte indiscutivelmente, a solenidade: de hoje, no Palácio
palmente nas indústrias de base. Com os financiamentos aberdo Planalto, representou um marco na luta contra esses fenôtos, hoje, voltou a haver acesso fácil à aquisiÇãO de tratOres
menos negativos. No momento em que nós nos preparamos
e colbeitadeiras, o que vai significar mais emprego em São
para uma safra de grãos que esperamos seja, realmente, a
Paulo e demais Estados industri~lizados.
maior de todas até hoje e que possa converter o Brasil, sim,
Foi
assinada,
também,
urna
portaria
do
Govei'no,
reb3i~
num celeiro de alimentos, é altamente auspicioso o discurso
xando os impostos para a compra de equipamentos, até do
de V. Ex~ profundamente tempestivo e oportuno. estrangeiro se for necessário. O imposto para importação de
trat9res baixou de 30_ para 20% e de colheita.deiras de 20
O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado!
para 15%. tudo isso representa a facilidade que teremos de
Sr. Presidente, de 71 milhões, aproximadamenie~ -da- Sa~
adquirir equipamentos até de outros países, como é o· caso
fra, colhida neste ano, de 1992, com o crédito rural liberado
em tempo hábil pelo Ministro Marcílio e pelo Presidente Cod~s F~~~~<?S de Mato Gt:~s~o._ Mato Cmsso do Sul, Paraná,
Rio Grande, Sánta Catarina, que_são vizinhos e que têm um
llor, deu ao Ministro Cabrera uma sustentação muito grande
eritiOsamento müito grande com a Argentina, com os pafses
perante a classe produtora. Tanto é que hoje, no P:aláCio
que compõem o Mercosul, e trazer até mesmo já produtos
do Planalto, havia mais de 1 mil produtores brasileiros, de
de lá, que-estão.em f3lta no ~mel'tado nacional.
_
todos os cantos do País, que vieram prestigiar Csse·-~ato. O
Portanto, Sr. Presidente, Srs. SenãdOies, não poderia
Presidente foi muito {irme e· claro no seu pronunciamento,
deixar de, nesta oportunidade, registrar, com satisfação, a
liberando. cerca de 5,2 bilhões de dólares, o equivalente a
- ·atitude do Go~erno do Presidente Collor, do Ministro Antônío
22 trilhões de cruzeiros para a agricultura brasileira.
Cabrera, que _tem feito um gran9e ~rabalho de soergulmento
Quanto à safra 92193, se tivermos esse entusiasmo que
da agricultura e da pecuária brasileira, a sensibílidade do ·Miestamos tendo por parte da área governamental, afirmo cqm
nistro M<ircflio Marques Moreira no sentido de dar essa soma
certeza, que o Brasil irá colher quase 80 milhões de toneladas
de recursos de mais de cinco bilhões- de, dólares para a safra
de grãos. E o nosso Estado, o Estado do Mato Giosso, que,
92/93.
" .
no ano anterior, durante a recessão da política agrícola na
T~nho certeza que o produtor brasileiro' vai cOrresponder
gestão da Ministra Zélia, colheu pouco mais de 13 milbões
e 700 mil toneladas, nessa safra de 92. Chegamos a 5 milhõeS
a e;s~e chamamento e a esse incentivo, dotando o Brasil de
uma grande safra, para -que possamos voltar, como já estamos
e 300, tornandQ~oos- o quarto maior produtor de grãos do
fazendo, a ser Um dos países exportador de grãos, de alimentos
País. Se somássemos ao Mato Grosso _do_ Sul, Estado irmão,
e nãO írllportador, como foi há algum tempo.
seríamos já, hoje, o segundo m_aior produtor -de grãos deste
Muito Obrigado, e que Deus abençôe a politica agrícola
País, com quase 9 milhões de toneladas de grãos,~eqtJivalente
ao que colhe o Rio Qrande do Sul.
do País. (Palmas.)
Nesta oportunidade, foi também definido que () plano
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JÚagrícola para a próxima safra de verão receberá recursos supe~
LIO CAMPOS EM SEU DISCURSO:
.
.
riores a 1 bilhão de dólares, o que significa que ainda neste
ano melhoraremos a nossa produção. Essas linhas_de crédito
COllOR LIBERA ;RECURSOS PARA A SAFRA 92/93
que: foram abertas hoje representam investimentos; rião só
c;> Presidente Fernando Collor assinará hoje, o plano de
no custeio da safra agrícola, não só na' expansão de nossa
custeiO
da safra agrícola 1992/93, qUe prevê investimentos
área a ser plantada - hoje o' Brasil ocupa puoco mais de
de 5.2 bilhões de dólares (Cr$22,438 trilhões pelo câmbio
10% ou 15% do seu território agricultável com agricultura,
com produção de grãos-, mas esses recursos serão aplicados comercial de ontem) no financiãméntó da produção rural.
também no financiamentõ paralrrlgação; ou Seja, a moderni- A cerimónia acontecerá às lOh, no Palácio do Planalto, com
zação da agricultura brasileira, através da política de irrigação, a preSenÇa àos miniStros da Economia, Marcílio Marques Moreira, e da Agricultura, António Cabrera.
_
o que já é sucesso ·ncf_Nordeste· brasileiro e poderá ser em
O
plano
agrícola
para
a
próxima
safra
de
verão
foi
defioutras regiões do País, até mesmo no_ centro-oeste, onde,
- nido pelo Presidente da República na segunda-feira e inclui
graças a Deus e a São Pedro, a irrigação- ainda é natural.
recursos superiores em 1 bilhão de dólares aos liberados para
O financiamento está previsto para o abasteciinento, para
a
safra anterior. Esse aumento de verba será destinado à
armazenamentos. A construção de armazenamento da pro~
priedade do produtor rural vai voltar a ter uma linha de crédito inclusão de linhas de financiamento para 'irrigação, abastecimento, armazenagemJ telefonia rural e nova faixa de empréspara o produtor ter o seu armazém dentro _da sua própria
fazenda. Estão previstos recúrsbs para· e:nergial rural, para timos a pequenos agricultores, com juros de seis por Cento
telefonia rural com juros de 6% ao ano, condigno, permitindo ao ano.
que o agricultor ou qualquer outro trabalhador brasileiro -pro~
O SR. PRESIDENTE (francisco Rollemberg) ---'" Concure os bancos públicos ou privados para fazer seus financiacedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
mentos e assim dar ao Brasil uma grande safra. Destacá-se,
principalmente, o Banco do Brasil, que é o_ bancO-qUe-mais
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
fomenta o desenvolvimento agrícola do País, tão bem presio seguinte_ discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Sep.adores,
6432
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embora involuntariamente, cem mil habitantes da cidade de
Barra dos Garças, em Mato Grosso, constíhfem hoje uffia
ameaça potencial à saúde e à economia de pelo menos trés
povoações à jusa-nte-daquela _s:idade do meu Estado, para
não mencionar os riscOs que também pOderão impor à mais
populosa cidade gémea de Barra do Garç~s. Aragarças, já
em território goiano.
Refiro-ine, senhores Senadoies, ao despejo in natura
de esgotos sanitários_ nas límpidas águas do rio Araguaia, o
mais belo dos rios brasileiros, sem dúvida um patriinónio universal, que anualmente atrai a suas praiaS de alvas areias
milhares de turistas do País inteiro.
-Até agora, Senhor Presidente, Barra do Garças tem minimizado_a_contaminaçãú dos cursos d'água pelo uso de fossas
cépticas na maioria das suas habitações. A contaminação -do
Araguaia e dos demais rios da vizinhança ainda não atinge
níveis alarmantes, ainda que, obviamente, afete a qualidade
de suas águas, razão pela qual a sua consciente população
vem exigindo das autoridades locais a construção de uma rede
de coleu de esgotos, de forma a assegurar a defesa sanitária
da população, a par da absoluta preservação ·do meio ambiente.
Ocorre, porém, senhores, que o tom do que se projeta
construir talvez não esteja afinado com o objetivo ditado pela
consciência ecológica dos moradores de Barra do Garças. Planeja-se a construção da rede de esgotos para depois cuidar-se
da construção de uma estação de tratamento do material coletacto. Ora, isso signifíca que,- até que a-estaÇão de tratamento
esteja em operação, centenas, senão milhares, de toneladas
de despejos in oatura - em grande parte an~es coletadas
nas fossas- passarão a ser lançadas no próprio rio das Garças,
a partir do qual espalharão vírus de hepatite. tifo e o temido
vibrião colérico pelo Araguaia e demais rios que a ele se
interligam.
Rogo-lhes, ilustres pares, que não recebam este pronunciamento como uma denúncia de violência contra o meio ambiente, mas como üm alerta, para o qual devem atentar também a população e as autoridades da vizinha Aragarças, igualmente interessadas na pesca saudável e no desenvolvimento
econômico gerado pelo crescente movimento turístico nas belíssimas praias do rio Araguaia.
Estou certo de que o raciocínio aqui desenvolvido resulta
uma equação absolutamente simples. Hoje, a maior parte
dos despejos sanitários dos cem mil habitantes de Barra do
Garças é coletada em fossas séPticas das unidades habitacionais. Com a projetada rede de esgotos -sem a prioritária
construção da estação de tratamento - todos os resíduos
da cidade acabarão nos cursos d'água, com inestimáveis danos
para o meio ambiente.
Lamento que muitos dos senhores não tenham tido ainda
a oportunidade de visitar a região de Barra do Garças, que
a pseudo-civilização não conseguiu ainda conspurcar. Merece
ser conhecida, por sua grandeza e exuberância, a reserva florestal que protege os vales banhados por rios como-o· das
Garças, o Araguaia, Dianiantino, Caiapó, rio dO PeiXe, Crixás-Mirim e outros, em cujas águas piscosas nadam também
capivaras, antas, pacas e outros animais silvestres de sua rica
a variada fauna, que ainda hoje alimenta os remanescentes
da lendária tribo xavante, que a colonização não conseguiu
desalojar.
A projetada rede de esgotos de Barra do Garças não
pode frustrar as perspectivas das ativid"ades pesqUeira e turística da pop\lação ribeirinha, por uma visão canhestra das
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etapas prioritárias da obra. PrimeirO; a estação de tratamei1to;
depois, a rede de coleta dos despejos sanitáriOs. Do contrário,
Mato Grosso e Goiás sofrerão as conseqüéncias do desastre
ecológico que resultará da contaminação dos cursos d'água,
especialinente do belo rio Araguaia.
A propósito, fãço uril apelo aos ilustres Senadores que
representam O Estado de GOiás que adir3.ffi a este meu ale ria
e façam chegar sua voz às autoridades diretamente responsáveis pelo projeto, já que a população- da goiana Aragarças
também sentirá os efeitos da poluição do Araguaia e demais
riOs da vizinhança.
___ _
Estou certo de que, além de nós, diretamente interessados
na preservação ambiental da região, podemos contar com
o apoio dos demais membros desta Casa, todos conscientes
de que a defesa do meio ambiente e a preservação de saúde
pública há muito deixou o campo da simples retórica para
se transformar numa bandeira de defesa da própria vida.
Muito obrigado~
O SR. PRESIDENTE (Fràncisco Rollembarg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, si.s e Srs. Senadores, os produtores agrícolas do sertão alagoano, já acostumados às agruras de sua atividade, marcada por uma constante
luta_ contra o clima hostil, que ano após ano sacrifica uma
~afra já ameaçada por pragas de toda espécie, defrontam--se
agora com um sentimento, que é um misto de euforia e indignação.
Euforia porque, apesar das barreiras naturais e da constante falta de linhas de crédito, foram premiados com urna
boa produção de grãos. Indignação, porque se vêem diante
da Possibilidade de, mais uma vez, ter o escoamento de sua
produção comprometido pelas precárias condições da BR-316,
basicamente_no trecho que liga os Municípios de Santana
do Ipanema e Carié.
Sr. Presidente, Sros e Srs. SenadOres, é bastante preocupante a situação de não menos que 13 (treze) municípios
que se utilizam daquela rodovia_federal, no trecho que perfaz
o totãl-de 36 (trinta e seis) quilómetros. Santana dO IPanema,
Poço das Trincheiras, Maravilha, Ourp Branco, Canapí, Inhapí, Mat_a Grande, Delmiro Gouveia, Agua Branca, Pariconha,
Piranhas, Olho D'Água do Casado e Olho D'Água das Flores
estão na iminência de ver todo o seu trabalho, sua safra agrícola ser perdida pela absoluta falta de condições de escoamento.
Pontes estreitas, desvios inaCabados, má sinalização e
trechos não revestidos são alguns dos problemas enfrentados
por quem se lança à aventura de fazer chegar ao mercado
consumidor o produto daquela região, sem falar nas verdadeiras ''crateras" que marcam todo o trajeto já pã:vimeritãdo.
Interessante nota-r qu.:e_ f,lquela rodovia, que foí construída
na déCada de trinta, encontra-se há pelo menos dez anos com
precária manutenção, apesar dos reiterados esforços dos Prefeitos da região junto ao DNER no sentido de solucionar
o problema.
Preocupado com a situação aflitiva daquela região, o Con- gresso Nacional aprovou a inclusão no Orçamento Gc!rãl da
União, para 1992, recursos da ordem de Cr$12 bilhões para
a realização das _obras de pavimentação e construção de 6
_(seis)_ pontes _e _2: (dois) grandes aterros-barragens, estes de
fundamental importância para amenizar o problema da escassez de água no semi-árido em períodos de estiagem.
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Ê nesse Contexto e na qualidade de legítimo representante
do Estado de Alagoas, que não poderia eximir~me_ de usar
desta tribuna para, em sólidariedade aos Prefeitos dos_munícípios aqui enumerados, fazer um apelo ao Exm"' Senhor Ministro dos Transportes e Comunicações, Senador Affonso Çamargo, e ao Diretor-Geral do Departamento Nacioilal de Estradas de Rodagem, Dr. Inaro Fontan, a urgente liberação
dos recursos alocados sob o título: ''Construção e Pavimentação de Rodovias- BR~316--:- Santana do Ipanema/Entroncamento BR-423, a fim de evitar a fn.istráÇã.O da· extraordinária
safra agrícola deste ano, fruto do denodado trabalho dos agricultores do sertão alagoano.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolfembêig) :...:_" CÓn:~
cedo_ a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEOEKIN (PDT~- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
ao preservar a manutenção d_<2_processo ec9!lômico recess~vo
que aflige o País, o Governo niostra-_se não apenas insensível
às aflições vividas pela população empobrecida; descumpre,
ainda, impunemente, os seus deveres lc_gai_s1• _e, abandona, ft
margem das garantias sociais mínimas, grandep_ãrte das ~ossas
crianças. - - _ __
Com efeito, no rastro do COntingenciamentO.de recursOS
e da pobreza gr:adativa do po'-:o brasileiro, a desnutrição colhe,
entre a infância e á àdolesCência, um número cadâ V~~ maiorde vítimas 'de suas fatais conseqü_ências, sem que em tal caso
sejam deflagradas, com emergência, as obrigatórias medidàS
estatais de socorro.
Ao revés, o Governo, desatento ao imperativO das leis,
acaba de determinar, pelo Decreto n9 587,_o Cóite-de _ce-icã
de 4 trilhões e 300 bilbõe"s de cruzeiros Dos orçamentos da
educação, da saúde c da ação social, justamente as_ áreasbeneficiadas pela vinculação de verbas, autorizada pela Constituição. Assim, o Ministério da Saúde perde i trllhões e 500
bilhões; a Ação Social; 1 trilhãÕ c 300 bilhões;_ e- a Educação,
500 bilhões de cruzeiros.
Não obstante, a Convenção -Sobre os DiréHos da Ciiança,
adotada pela Assembléia-Gerãl das Nações Unidas, em 20
de novembro de 1989, e assinada pelo Governo do Brasil,
em 26 de janeiro de 1990, pfescreve, para todos_ os países
signatários, o dever de reconhecerem à cdança o amplo direito
de desfrutar do melhor padrão de existência possível.
Para tanto, obrigam-se a garantir a 3plicação de medias
objetivando a redução da mortalidade infanti[, que tem~ entre
as suas causas, a desnutrição - principal determinante do
estiolamento da resistência ofgâ~íd_~afU:ral, e· perffiissiva dã
_-__--_- _ __ ~ -_
incidência de moléstias.
COmprometem-se, ainda, a assegurar os_cuidados báSicOS_
de saúde a todos os infãn_te-s, -apliCando, sempre que ne_cessário, ·~a tecnologia d,isponível" ,_e fOrnecen-do-lhes alimentos
nutritios, água potávef e meio ambiente propício ao_desenvolvimento físico e mental de suas potencialidades..
Além disso, os Estados-Partes adotariam "todas ãs medidas eficazes e adequadas para abolir as práticas prejUdiCiais
à criança", e para que, de todos os setores_da sociedade,
sejam conhecidos os prinCípios básicos de saúde _e nutrição,
as vantagens da _amamentação, da higiene e do s.aneamento
ambiental.
Consolidando esses pti"ncípi"os, entre"oUiios mllndialmen-te aceitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aproyado
pela Lei n9 8.069, de 13 de julho de 1990, de_creta que aos
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assinalados grupos de brasileiros devem ser asseguradas "todas
as oportunidades e facilidades, a fim de se lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, mOral, espiritual e social".
Impõe à sociedade em geral, e ao poder público, o compromisso indeclinável de lhes garantir, "com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e
à alimentação", para tal propósito instituindo ~'destinação·-·
privilegiada" de recursos oflciã.is nas áreas de proteção à infân. cia e à juventude.

·a-

__Atenta ao fato de que a criança e o adolescente re·;esten:i
-a peculiar condição de pessoas em fase de crc somemo, manda
a lei que se lhes destinem "políticas sociais públicas'' que,
a partir do nascimento, vinham a contribui!" para o usufruto
de condições de existência marC-adamente harm_ónicas e sadias.
"Por fim, sujeita às ações de responsabildiade, por ofensa
aos direitos que defere à criança e ao adolescente, quem desatender, ou atender apenas de forma parcial, ã obrigação de
executar os programas suplementares de material didáticoescolar, de transporte, de alimentação e de assistênCià à saUdé.
A realidade brasileira atual confirma que o- Gove"rnO parece ignorar todos esses preceitos, assim como não vê o acelerado~ crescimento do número de criançaS SUbnutriqas) ostentando peso abaixo do padrão mínirito fi"xado, tidO Corno ideal
pela Organizaçâo Mundial de Saúde - OMS, e países asso- ciados.
-Como se sabe, a desnutrição, que a ciêilcia médica classifica entre os estágios graves, moderados e leves, apresenta
uma sintomatologia que se expõe pela maior·suscetíbilidade
às doenças, e pela ocorrência de edemas generalizados, ausência de massa muscular, pouco peso e baixa estatura.._ Pr_oVém
da extrema carência-de alimentação regular, reunindo, basicamente, as proteínas e os carboidratos f1,1ndamentais à manutençãO do crescimento sadio.
-ne riossa parte, l~!ll~_ntamos que o~ agravos da desnutrição -flagelem enorm~s parcelas das nossas crianças, sobretudo as oriundas de famflias de_baixa renda, em índices muito
superiores àqueles rec_onhecidos pelas autoridades sanitárias.
Em recente pesqUisá promovida pela F3.culdade ct"e Me~i
cina da Universidade Federal de Minas GeraiS, e"ntre·criahças
de 5 a 12 anos, reSidentes nos bairros periféricos da capital
-onde a renda de pelo menos 80o/o dos habitantes· não ultrapassa o Valor de dois salários mínimos, mensalmente.....:_; COmprovou-se a incidência de desnutrição em mais da metade
da população-alvo, revelada nos aspectos de insuficiente peso
e estatura.
Por seu turno, o~ dados_ constantes do "Perfil estatística
de crianças e mães no Brasil", divulgados pelo Instituto Bra:Si~
leiro ae GeOgrafia e Estatística .:...._ IBGE, em maio último,
revelam que a desnutrição, em grau crónico, at_ínge 15% das
--- crianças bi"asileif-as._
A:PlOrtalidade infantil é de 60 óbitos para cada grupo
de mil nascímentos, alcançanc~o.. no _Nordeste, a triste marca
de 106 por mil; segundo o documento. Um milhão e duzentas
mil-crianças são desnutridas, sendo que oitocentas e trinta
mil apresentam desnutrição entre moderada e grave, em risco,
portanto, de morte.
É de se lamentar, por derradeiro, que a teimosia governamental, defendendo a manutenção do quadro recessivo, em
nada poderá favorecer a reversão desses números. Ao contr~
rio, prometendo ao sacrifício da fome_e da morte muitos milha-
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res de nossas crianças, sentencia o País, que·vrvetantaS agruras
e desesperanças no presente, a desistir de seu futuro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordináriã de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 65, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do a:i:L 336~ -~'- do
Regimento Interno).
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Cãni.ara n9 92, de 1991, e -os Projetas de Lei _do Senado nçs 6,
13 e 100, de 1991.)
·
·
· ·
Discussão-, em turno único, ·do ProjetO de Lei da Câmara
n' 65, de 1992 (n' 11191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivoo; constituc10nais relativos à reforma agrária, previstos- no Cãpítulo III, Título VII,
da Constituição Federal. (Dependendo de pareceres.)
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE1991
(Em regime de urgência, 1'1:05 termos do_ art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 65, d~ 19_92, e os Projetes_ de Lei do Sen_ado n 9s 6,
13 e 100 de 1991.)
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 92. de 1991 (n' 1.714189, na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição- Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareceres.)
-3PROJETO DE LEI DO SENADO N' 6, De 1991
(Em regime de urgência, nós- t_erJ.UOS do art. 336, c·, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da
Câmara no 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado n' 13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do ~enado
n~ 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da Constituição da República, e dá outras
providências. (Dependendo de pareceres.)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N' _13, DE 1991 .
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei daCâmara n"' 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Proejtos de Lei
do Senado n' 6 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que regulamenta a função social d_a propriedade
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de pareceres.)

-sPROJETO DE LEI DOSENADO N' 100, DE 1991
(Em regime de urgência, nOs -termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da
Câmara n9 s 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetes de Lei
do Senado n~ 6 e 13, de 1991.)
Discussão, em turno único,_do Projeto de Lei do Senado
no 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que define a pequena propriedade rural e_ estabele_ce meios
para financiar O seU desenvolvimento. (Dependendo de pareceres.)

-6SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'385, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgênciã -noS- termos do art. 336, c, ~o
Regimento Interno.)
DiscusSãO, em turno Unico, -do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 285, de 1991-Compleinentar
(n" 97/92, naquela Casa), de autoria da Senadora Marluce
Pinto~ que dá nova redação ao art. 3" da Lei Complementar
n9 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de ParticipaÇãõ e dá outras providências.(Dependendo de parecer.)

-?MENSAGEM N• 270, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Mensagem n' 270, de 1992 (n' 361192, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita Seja autorizada
a República Federativa do Brasil a ultimar contiatação de
operação de crédito externo, no valor equivalente até duzentos
e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, funto ao-Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRO, destinada ao financiamerifõ parcial do Progra-ma de
Modernização do Setor de Saneamento, a ser exe.cutado pelo
Ministério da Ação Social. (Dependendo de parecer.)

-8MENSAGEM N' 271, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
_ Mensagem n' 271, de 1992 (n' 362192, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República solicita autorização
para a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente J! até duzentos _e sessenta
milhões de dólares norte-americanos, entre a Petrobrás S.A.,
e o Banco Internacional de_ Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, destinada ao financiamento -parcial dos Polidutos
e Estação de Hidrotratamento. (DependendO de parecer.)

-9PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 8, DE 1992
Discussão, em turno, da Proposta de Emenda à Constituição n' 8, de 1992, (n' 51190, na Câmara dosoDeputados)
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que dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2" do Ato das
DispOSições COnstitucionaiS Trãnsltórias, tendo.
PARECER favorável sob n" 243, de 1992, da
- Comissão Temporária.
-lO-

MATÉRIA A SER DECé.ARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução n" 40, de 1991, de autoria do Sep_ador Ronaldo Aragão, que suspende temporariamente Os liinites previstos no art. 3~ çl~ Rcsoluçáo n~ 58, de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Está
encerrada a sessão.
·
(Levanta-se a sessão às 18horas e 9 minutos.)

ATA DA 8• SESSÃO, REALIZADA EM
9 DE JULHO DE 1992
(Publicado no DCN- Seção II -de 10:7-92) ~
Retificações
Na página n~ 5.804, .1~_ coluna, no art. 3" do P.;rojeto de
Lei do Senado n• 108, de 1992.)
Onde se_ lê:
Art. 3" O Juiz .. 9e_ Of(cü:! 91} a requeriment'? d.e Pre.si:.
dente.~

Leia-se:
Ar:(. 2~ O Juiz, de Ofíc,io ou a requerimento de Presidente·..
.. . . . . . . . , , , . , . ~ . -.. ••
..,, ,
Na'p~gh1~ n·· 5~3~; 2•: colW)i, na f:ila do Sr. Presidente,
d
lê·
O 0 e se ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordináija a T~alizar-se hoje, às
18h40min, destinada à leitura de requerimentos de uigência.

Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realiza.r-se hoje, às
18h46min, destinada à leitura de requerimentos de urgência.
ATO DO PRESIDENTE N• 316/92
O Presiâente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar. em conformidade c_om a_
delegação de competência: que lhe foí outorgada pelo Ato
da. Comissão Diretora n 9 2, de 4de abril de 1973, e tendo
·km""vís1a o que constá do Processo n" 1174/92-4, Resolve Apo~ent3.r, yoluntariamente, coro proventos proporcionais ao tem. pode serviço, OSVALDO PEREIRA DE OUVEIRA, matríc.ula 0026, Esp_ecialista em Administração Legislativa/Téctiicas, Terceira Classe, PL Ml3, do Quadro de_ Pessoal elo
-Centro Gráfico do Senado Federal- C~GRAF~_ nos termoS
do arL 40, inciso Til, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com o art. 18!), inciso III,
-alínea c, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 5 de agosto de 1992. ~ Ma_uro Benevides,
do Senado Federal.
. Presidente
' - - ..
AT!) DO PRESIDENTE N• 317/92
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua çompetêgci3. 'regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegaç~o de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
d3 ComiSsão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
ein vista o que consta do Processo n"' 0505/91-9, Resolve alterar
_ ·o ~to de~ta Presidência n 9 684, de 1991, publicado no DCN,
-~~9.'? ,Il, de 1')-9;911 para cçnsiderar o servidor NIVALDO
DIAS LÔPE.S, mat,r(qda. ~6Q2.•. ~posentad." nos termos do
art. 40, mctso I, da Constltmção da Republica FederatiVa
do Brasil, combinado com o art. 186, inciso I, §§ 1" e 192,
inciso I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal,5 de agostó de 1992. -Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal.
~

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•t26

SÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 1992

BRASÍLIA- DF

,.------CONGRESSO NACIONAL---.
Faço saber que o Congresso~Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente ®:Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1992
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RBC - Rede Bahiana de Comunicação
Ltda.,. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Feira de Santana, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 159, de 15 de setembro de 1989, que
renova por dez anos·a permissão outorgada à RBC- Rede Bahiana de Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

1------SENADOFEDERAL-----~
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• 45, DE 1992
Autoriza a contratação· de operação de crédito externo, com garantia da União entre
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, e o Import Export
Bank of Japan - Eximhank, no valor equivalente a até Y6.SOO.OOO.OOO,OO (seis bilhões e
quinhentos milhões de ienes japoneses) para financiamento parcial, do Programa Nacional
de Controle da Poluição Industrial.
O Senado Federal resolve: .
Art. 1• É autorizada, nos termos da Resolução n' 96, de 1989, do Senado Federal, a contratação,
com garantia da União, de operação .de crédito externo, no valor equivalente a até Y6.5QO.OOO.OOO,OO
(seis bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses) entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES e o Irnport Export Bank of Japan - Eximbank.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
· -· -· DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.preaso sob responsabilidade da Mela do Senado Federal

MANOEL VILElA DE MAGALHÃES
Diretor..Oeral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARI.OS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor AdminiJtrativo
Semestral ············-·····-----·----- ___ - - · · · - _çr$ 70.000.00

LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
l'1.0RIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

-

Tiragem 1.200

~piares

Parágrafo 6nico. A operação de crédito externo ora autorizada destina-se ao financiamento parcial
do Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial.
Art. 2' As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I - valor da operação: Y6.500.000.000.00, (seis bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses)
equivalentes a US$50,000,000.00_(ç!nqüenta milhões de dólares norte-americanos);
II- juros: exigidos semestralmente e calculados com base na prime rate japonesa, ·cotada no
dia de cada desembolso pelo Industrial Bank of Japan;
III- comissão de compromisso: calculada com base na taxa de 0,325% ao ano, sobre os saldos
não desembolsados;
IV -comissão de administração: no valor de US$210,000.00 (duzentos e dez mil dólares norte-americanos), exigida antes da realização do primeiro desembolso;
V -despesas gerais: limitadas a Y2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil ienes japoneses),
equivalentes a aproximadamente US$22,307.69 (vinte e dois mil, trezentos e sete dólares norte-americanos
e sessenta e nove centavos);
VI- desembolso: data-limite: 31 de outubro de 1997;
VII- amortização: em dezesseis pafêelas semeStrais "de valores aproximadamente iguais, vencendo

a primeira em 15 de novembro de 1997 e a última em 15 de maio de 2005.
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 entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
-ProjetO de Lei do Senado n~' 120/92, de autoria
1- ATA DA 147• SESSÃO, EM 7 DE AGOSTO DE _
1992
. do Senador Pedro Sfmon, que institui o nUmero único de
1.1 -ABERTURA
_~~gi~tr'! civil e_ dá outras providências.

1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1- Comunicação da Presidência.
-Designação da ComisSão Mista incumbida de emitir
parecer ~obre a Medida Provisória n~' 303/92, que cria a
Secretana de Projetos Especiais da PreSidência da Repú~
blica e dá outras providências, e prazo para tramitação
e oferecimento de emendas.
1.2.2 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n~' 119/92, de autoria
do Senador Áureo Mello, que cria cr- Parque Nacional das
Anavilhanas.

1.2.3 - Comunicação da Presidência
Recebimento da Mensagem n' 279192 (n' 468192, na
origem), pela qual o Presidente da República encaminha
ao Senado cópias do acordo de Conso)jdação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, prevendo o reescalonamento da dívida brasileria junto àquele país.
1.2.4 - Discursos do Exredfente

.SENADOR RONALDO ARAGÃO- AnunCiando

para breve discurso a respeito do aumento de preÇo-S dos
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derivados de petróleo. Descaso do DNER pa:ra corii aRodovia BR-364, em Rondônia, e reiteração de apelo pela
sua recuperação antes da próxima estação de chuvas.
1.3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara
65, de l99i (n' 11/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos ConStituCionjljs reJativos à re:t_orma agrária,
previsto~ no Capítulo III, Título VII, da Constituiçáo Federal. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara n' 92, de 1991, e os Projetas de Lei do Senado
n~ 6, 13 e 100, de 19g1). Reüradp d.a pauta.
Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1991 (n' 1.714/89,
na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso
I, da Constituição Federal, e define pequeno e médio produtores rurais. (Tramitando em conjunto c_om o Projeto
de Lei da Câmara n~ 65~ de 1992, e os Projetes de Lei
do Senado n" 6, 13 e 100, de 1991), Retirado da pauta.
Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1991 que_ regulamenta o art. 185 da Constituição da República, e dá outras
providências. (Tramitando em conjunto ·com os, Projetos
de Lei da Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os
Projetos de Lei do Senado n~J3 e 100, de 1991). Retirado
da pauta.
Projeto de Lei do Senado n;> 13, de 1991, que regulamenta a função social da propriedade rural e a execução
da reforma agrária. (Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992,
e os Projetos de Lei do Senado .n• 6 e 100, de 1991).
Retirado da pauta.
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1991, que define
a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento. (Tramitando em conjunto com
os Projetos de Lei da Câínara n~ 92, de 1991 e 65, de
1992, e osProjetos de Lei do Senado_n~ 6 e 13, de 1991).
Retirado da pauta.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 385, de 1991-Complementar (n' 97/92, naquela Casa),
que dá nova redação ao art. 39 da Lei Complementar n9
62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências. rnscussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum, após parecer de Plenário favorável proferido pelo Sr. Esperidião Amin.
Mensagem n' 270, de 1992 (n' 361!9_2, na Casa de
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita seja autorizada a _República Federativa do Brasil a
ultimar contratação de operação de crédito externo, no
valor equivalente e até duzentos e cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos, junto ao·BaJ].co Intem~cional
de Reconstrução e Desenvolvimel\_to - BIRD, deSlíDada
ao financiame:àto parcial do Progrâma de Modei·rnzaçao
do Setor de Saneamento, a ser executado pelo Miriistério

n•
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da Ação Social. Discussão encerrada, fiçando a votação
adiada por falta de quorum, após parecer de Plenário favorável, nos termos do Projeto de Resolução n• 56/92.
Mensagem n• 271, de 1992 (n' 362,/92, na Casa de
origem), péla qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da União, no valor equivalente a
até duzentos e sessenta milhões de dólares norte-americanos, entre a Petrobrá_s S.A., e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada
ao financiamento parcial d6 PoHdiitos- e EstaçãO de Hidratratamento. Discussão encerrada, ficando a votação adiada
- por falta de quorum , após parecer de Plenário favorável
nos termos do Projeto de Resolução n• 57/92.
Proposta de Emenda à Constituição n' 8, de 1992 (n' ·
51190, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre ci
plebiscito previsto D.o art. 2;> do Ato das Oísposições Constitucionais Transitórias. Discussão em segundo turno. (1 ~ses
são).
Projeto de ~solução no:> 40, de 1991, que suspende
temporariamente os limites previstos -no art. -3~' da Resolução n9 58, de 1990. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
• .3.1 __: Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MARCO MACIEL- Considerações so- _
bre o Plano de Financiamento à safra agrícola 92/93, lança•do, ontem, em solenidade no Palácio do Planalto. Retomada do crescimento económico.
SENADOR NELSON "CARNEIRO - Comemoração do _809 aniversário de nascimento do escritor Jorge
Amado.
SENADOR ALMIR GABRIEL - IX Conferência
Nacional de Saúde a realizar-se em Brasília.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Reflexão arespeito-da repercussão do Tratado de Assunção- MERCOSUL~ para a economia brasileira_~ sobre aspectos que contrariam os interesses nacionais.
- SENADOR Í'EDRÓ SIMON - Resposta âo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento·, a requerimento
de informações de autoria de S. Ex~ sobre a importação
de carcaça pneumática.
1.3.2- Comunicação da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas aos
Projetes de Resolução n9s 46, 49, 51 e 5T e ao--Projeto
de Lei do Senado n' 105/92, sendo que ao Projeto de Resolução n' 52/92 foi oferecida uma emenda e ao Projeto de
Lei do Senado n9 105/92 foram oferecidas onze emendas.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
- 3- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COJMISSÕES PERMANEN-

TES
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Ata da 147a Sessão, em 7 de agosto de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e E/cio Alvares
ÀS 9 HORAS, ACHAM,~Ii' PRF.STJNTT!S OS SRS.
SFNADORF.S;

Alexandre Costa - Alfredo Campos - Chagas Rodrigues - F.lcio Álvares - EsperidiBo Amin - Epitácio C.afeteira - Francisco Rollemberg - Gerson C'.amata - Jarbas
Passarinho- Jo.~phat Marinho - Maurfcio C..orrêa - Mau~

ro Benevides - Odacir Soares - Ronaldo Aragao - Valmir
C.ampelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Até 20·8 -Prazo_ final da Comissão Mista;
Até 4-9 -Prazo no Congresso Nacional.
A presente comunicação será feita" mediante--ofício .ao
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen
Pinheiro.

É a seguinte a Mensagem n• 68, de 1992-CN que encaminha ao Congresso Nacional a Medida Provi-

sórian•303, de4de agosto de 1992, que cria a Secretaria
de Projetes Especiais da Presidência da República e
dá outras providências.
MENSAGEM N• 68, DE 1992-CN

Sob a proteção de Deus, inicianios nossos tr_ab_alhos.
O SR. PRESIDENJ'E (Mauro Benevides) - O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória n9 303,
publicada no Diário Oficial da União de 5 de agosto últim~.
De acordo com as indicações das lideranças, fica asSim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer

sobre a matéria:

SENADORES

Titulares
1. Nelson carneiro (PMDB)
2 Nabor Júnior (PMDB)
3.Francisco Rollemberg (PFL)
4. carias Patrocfnio (PFL)
S. Jutahy Magalhães (PSDB)
6. Levy Dias (PTB)
7. Amazonino Mendes (PDC)

Suplentes
1. Garibaldi Alves Filho
2 Márcio Lacerda
3. Meira Filho
4. Dario Pereira

S. Almlr Gabriel
6. carias De'carli
7.- Gerson Camata

DEPUTADOS
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suplentes
Paes Landim (Bloco)
1. Jo~ge-Khoury
Odelmo Le~o (Bloco)
2. Elísio Curvo
Aluizio Alves (PMDB) 3. Rita- camata
Corlosi,upi (PDT)
4. Valdomiro Lima
Felipe Mendes (PDS) · 5. João de Deus Antunes
Adroaldo Streck (PSDB) 6. Jutahy Junior
Francisco Coelho (PDC) 7. Avenir Rosa
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989·CN, fica estabe-

lecido o -seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia 7-8 -Designação da Comissão Mista;
Dia 10-8 - Instalação da Comissão Mista;
Até 10-8 -Prazo para recebimento de Emendas; Prazo
para a Comissão Mista emitir o Qarecer sobre a admissibi·

lidade;

(N• 432192, na origem)

Senhores Membros do Çongresso Nacional,
. Nos termos do artigo 62 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação do COngresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Mi.nisttps do Estado _
da Justiça e Extraordinário da Criança, o texto da Medida
Provis6ria·n"' 303, de 1992,_que "cria a Secretaria de Projetas
Especiais da Presidência da República e dá outras providências".

Brasília, 4 de agosto de 1992. -Fernando Collor.
EM n'7/92
Em 28 de julho de 1992
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência a anexa Medida Provisória que cria a Secretaria de Projetas Especiais da Presidência da República.
A proposta de criação de uma Secretaria de Projetas
Especiais tem por escopo-abrigar de imediato os Projetes
"Minha Gente" e "'Ministério da Criança,, com suas extensas
ativiçlades de coordenar e _ implantar os Centros Integrados
de Apoio à CriimÇa, em-todo o País, e de co~udenação da
ação governamental na proteção dos direitõs constitucionais
da criança e do adolescente e sua integração com as iniciatiVas
da sociedade civil, bem como estruturar-se para gerii" ·outros
projetas que, por sua natureza especial, não se enquadram
no âmbito de competência específica dos diversos órgãos do
Poder Executivo.
Propõe-se, ainda, a criação dos cargos constantes do art.
5"' da Medida Provisória, na estrutura do Ministério da Educa-- çãO, tendo em vista que, por força do disposto no art. 3~"

do Decreto n• 539, de 26 de maio de 1992, cabe àquele Minis·
tério a orientação dos programas pedagógicos e o treinamento
dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento do Projéto Minha Gente, assim como as normas para o funcionamento e a manutenção dos Centros Integrados de Apoio à

Criança.
Respeitosamente, -Carlos Garcia.

Agosto de 1992

Art. 3' E criado o cargo de natureza especial de Secre-

MEDIDA PROVISÓRIA N' 303,
DE 4 DE AGOSTO l:>E 1992 ,., .

tário de Projetes Especiais da Presidência da República, com

Cria a Secretaria de l'l:ojetos ESpeciais da Presidência da RepúbUca e dá oulrlls providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da ConstituiçãO, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 1' É criada a Secretaria de Projetes Especiais, órgão de assistência direta e imediata ao Presidente- da Repú~

blica, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar
a formulação e a execução de projetas e programas especiaiS
de interesse do GoVerno Federal.

Parágrafo único.

O Projeto Minha Gente passa a ser

gerido pela Secretaria de Projetos Especiais da Presidência

da República.
Art. 2' A Secretaria de Projetes Especiais da Presidência da República tem a seguinte estrutura básíca:

·

I - Departamento de Planejamento de ProjetOS

ciais·
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- -
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-

-

Espe~

TI- Departamento de Gestão de Projetas Especiais;
III- Departamento de Acompanhamento Técnico de
Projetes Especiais.

vencimento de Cr$ 2.423.592,57 (dois milhóes, quatrocentos
e vinte ~ três mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros e
cinqüenta e sete centavos), acrescido da representação mensal
correspondente a cem por cento.
Art. 4~' Ficam criados os cargos em Cómissão constantes
do Anexo desta Medida Provisória, sendo transferidos e transformados aqueles existentes na Secretaria-Geral da Presidência da República, destinados ao Projeto Minha Gente.

Art. 5' Ficam criados, na estrutura do Ministério da
Educação, três cargos de Coordenador-Geral- DAS-101.4,
três cargos de Assessor-DAS-102.3, cinco cargos de Gerente ·
de Projeto - DAS-101.2, sete cargos de Chefe de Serviço
- DAS-101.1 e duas Funções Gratificadas- FG-2, destinados ao ProjetO Minha Gente, na forma do art. 3~' do Decreto

n• 539, de 26 de maio de 1992.
Art. 6~' O Poder Executivo, no prazo de trinta dias,
paixará os atas necessários à ex~cução do disposto nesta Medida Provisória.
~
Art. 7~' Esta Medida ProViSória entra-em_vigor na "data

de sua publicação.
Brasllia, 4 de agosto de 1992; 171' da Independência e
104• da República. - FERNANDO COLLOR ..:: Célio Borja
- Carios M. Garcia.

(Mollda Pr.ovisória nQ JUJ, tle 4 <.lc agosto de 1992)

ANEXO
QUADRO DE\107'STRATI\'0 llE CARGOS Dl COMISS.\0 E (;ItATIFI("AÇÕES
DE REI'ltE.SEl'OTAÇÁO llA SEC!tETAitlA llE I'ROJETOS E.Sl'ECIAIS
UNlllAUE

GAB!l'ETE

Coordenação
Divisão

Serviço

I

3
3
I
2

4
51

53
6.8
28

32

ASSESSORIA DE IMPRENSA
ASSESSORIA PARLAMEl'lTAR
ASSESSORIA ESPECIAL
ASSESSORIA JUR.fDICA

CAJt(;O/FliNÇÁO

QUANT.

UAS/Glt

Sct·rct.1rio· Adjunto

101.6

C"hl'fc
A"scssor
Assessor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.3
102.2
101.3
101.2
101.1

Supervisor
Assis:tcntc
Especialista
Secretário

GR
GR
GR
GR
GR

Au~iliar

I

Assessor-Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
2

Assessor-Chefe

Assessor

101.4
102.2

1

2

Assessor-Chefe
Assessor

101.4
102.2

1
1

Assessor-Chefe
Assessor

101.4
102.2

.2

..~.~·"···
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UNIDI\DE

QUI\NT.

z

2
DEPARTAMENTO DE PLANEJAME."'TO
DE PROJETOS ESPECIAIS
Serviço
Serviço
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE PROJETOS ESPECIAIS
Serviço
Serviço
DEPARTAMEI\'TO nE ACOMPAN!IA·
ME!\'TO TÚC!'\JCO DE PROJETOS
ESPECIAIS
Serviço
Serviço

I
2

3
3
4
3
1
2

CARGO/I'UN(,",\0

DAS/GR

Coordenador
Chefe

101.3
101.2

Diretor
A=ssor
Chefe
Gerente de P.rograma
Subgerente
Chefe

101.5
102.2
101.1
101.4
101.2
101.1 .

· Dirctor
Assessor

3
3
4
3

Chefe
Gerente de Programa
Subgerente
Chefe

I
2

Dirctor
Assessor
Chefe

3
3
4
3
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Gerente dt.· Programa
Subgerente

Chefe ·

101.5
102.2
lO 1.1
101.4

101.2
101.1

101.5
102.2
101.1
101.4
101.2
101.1

PROJETO MINHA GENTE
I

Supcrintcmlcntc
Coordenador-Exccuti vo

9
18
17

Gerente de Programa

2

Assessor
Assessor

101.6
101.5
101.4
101.2
101.1
102.4
102.3
102.2

Coordenador-Geral
Asscs,sor
Coordenador
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Asscs.•or
Chefe
Chefe

101.4
102.1
101.2
101.1

3

s

6
ÇOORDENAÇÃQ-GERAL DE
ADM!NISTRAÇAO

1

Coordenação
Divisão
SeTviçó

1
3
6
6

Gerente de Projeto
Chefe de Serviço

Assessor

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS
Coordenação-Geral

4
4

Divisão
SeTviço

12

12

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N' 539, DE 26 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre o Projeto Minha Gente, criado pelo
Decreto de 14 de maio de 1991, e dá outras provldêndas.
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • u~--~~ • • • • • • ••• • • • • ••• • • •• • • • • • •• • • • • •• -~~· • • • • • •• • • •• • • •

Art. 3• A orientação dos programas pedagógicos e o
treinamento dos recursos humanos necessários ao desenvol·
Vimento do Projeto, assim como as normas para o funcionamento e para a manutenção das unidades, serão de responsa-

bilidade e supervisão do Ministério da Educação.
-"-"-'O O 0 o o . . O o o OO 0 0 0 o O O 0 0 0 0 o O O O oOO . . 0 0 OoooooOOO - - - - O H O

--~ooooo . .

oooo O ooooOO - - · - · - -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1'? Secretário.
São lidos_ os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1992
Cria o Parque Nacional das Anavilhanas
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' A Estação Ecológica constituída pelo arquipé·
lago ~das Anavilhanas passa a se denominar Parque Nacional
das Anavilhanas, no rio Negro, Amazonas.
_ .
Art. 29 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, deverá elaborar,
no prazo de 60 dias, um Plano de Manejo onde deverá ser
incluída a regulamentação da atividade turística no local e
a identificação das áreas que devem ser mantidas intactas,
viabilizando ou priorizando sua proteção.
,
_
Art. 3"' Esta Lei entrará em: vigor na data de sua publicação.
Justificação
A indústria do turismo representa a mais imediata fonte
de recurso e desenvolvimento para um Estado como o do
Amazonas.
_
_ _
_
É necessário que se busquem formas de otimização dessa
atividade para que se obtenham resultados positivos. As Anavilhanas, arquipélago bem próximo de Manaus, constituem-se
um dos maiores atrativos turísticos do_ Estado do Amazonas,
sendo constante, embora, para estações ecológicas sej'a proibido o acesso para qualquer flm que não o de estudos ciéntificos, a presença de visitante naquela área sem que haja nenhum controle do acesso de pessoas no local e s_eril · ietomo
para o Estado ou o IBAMA.
·
·
O simples ace'sso para fins de viSitaçã6 rlão provoca'prejuízos à natureza principalmente se controlado e regulamentado
com a vantagem _d_a perm~ssá~ de ~obraoça_ de ~~~~r.e~~·o como
em todos os Parques Nac10nats eXIstentes.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. ~ $i:~aáór Aureo
Mello~
~
(A C_omissão de Assuntos.Sociais- decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• l20, DE 1992
Institui o número único âo Registro Civil e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:. . ' - ' , , ,-·
Art. 1" É in-sütuído o número único de Rt:..-gistfo Civil,
pelo qual cada cidadão brasileir9, nato ou n~tura,liJ;a.do! será
identificado cm todas as suas relações com a sociedade e os
organismos governamentais e privados.
Parágrafo único. O Número único de ~egistrO CiVil será
composto por um conjunto de letras e algarismos, d3. segUinte
forma:
.
1-2- (dois) dígitos ,a,lfabêtic;os_)O.~n~ificado.res __ da Unidade da Federaçã-o onde _é feito o Registro;
2-3 (três) dígitos alfabéticos iaentificadores do Muni·
cípio é fi!ito o Registro;
, _ __
.
_
3 - (oito) dígitos nUméricoS "formadores do seqüencial,
dentro de cada_ Municipio/Estado,
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Art. 2• E instituído o Cadastro Nacional de Registro
CiVil destinado_ a conter o número único de _Registro -Civil
acompanhado dos dados de identificação de cada cidadão.
Art. 39 O Poder Executivo definirá a entidade que centralizará as atividades de implementação, coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro Civil, constituindo-se
em órgão central do Sis_tema Nacional de Registro Civil.
§ 1• O órgão eeniral do Sistema Nacional de Registro
Civil sera representado, na Capital de cada Unidade da Federa~ão, por um órgão regiorial , em cada Município, por um
órgão local.
§ 39 Os órgãos regionais exercerão a coorde-nação a nível de cada Unidade da Federação, repassando aos órgãos
locais as instruções do órgão central e reportando a este as
informações e dados daqueles.
Art. 49 Será incluída, na proposta orçamentária do órgão central do sistema, a provisão dos meios necessários,
acompanhada do cronograma de implementação e manuten~o do Sistema.
~- Art. 59 . O Poder Executivo_ ptt>videnciará, no prazo de
180 (cento e oiterita) dias, a regulamentação desta Lei e,
no prazo de 360 (treZentos e sessenta) diãs o início de sua
implementação.
•
.
. ~
Art. 6• No prazo máximo de 5 (cinco) anos~da promul·
gação desta Lei, perderão a validadetodos os docum~r1tos
de identifiCação que ·estiverem em desacordo com ela.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

1 - Registro/Certidão __de_ Nascimentó;
2- Carteira de Identidade;
3 -Carteira Prbfissioiial;
4 - Título de Eleitor;
5- Cartão de Identificação de Contribuinte - CIC
'(CPF/CGC);
·
·
-certificado de Reservista;
7 - Carteira de MotoriSta;
S_~Registro/Certidão de Casamento;
9- Registro/Çertidão de Separação; . .
10- Registro Profissional (COnSelho da Categoria Profissional);
·
~
11- Registro no PIS/PASEP;
12 - Registro no- INPS;
13- Registro no FGTS;
14- Passaporte;
15 - Conta Bancária;
16 -Cartão de Crédito;
17 -Carteira de Estudant~~ _
18- Carteira de Saúde;
19- Carteira/Cartào de ldentid.ç1de FunCiOnal;
20 -Carteira de Clubes de Identidade F\,!,_nc10nal;
21 - Regisiro/Cerlldão de Óbito.
~
_ Um levantamento, que nãó se_ pretendeu exaustivo, revelou a existência de vinte e um documentos/números destinados
a identificar o cidadão em suas múltiplas relações Com organismoS:, g~vernamentais ·ou ilão, e com- ã sociedade em geral.
Quem, algullJ~ vez, se de~ á.Õ trabalh~ de preencher uma
ficha cadastral, sabe bem o trabalho que isso dá! ...
__ Ora, essa superabundância de números em código, servindo cada qual a uma finalidade e só a ela, é irracional e contraproducente. A convivência com essa pletOra de números deixa
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o cidadão aturdido. Compelido a transportar consigo um volumoso acervo de carteirinhas para identificar-se junto a diferen-

tes repartições com finalidades várias, a memorizar números
e mais números que não guardam, entre si, a menor relação,
ele certamente ansia por que lhe simplifiquem a-Vida. Eõfun,
após tantos anos em que se viu H carimbado" com tantos números que só contribuíram para complicar sua vida, ele quer
se ver-valorizado como verdadeiro cidad;ío, partiCip-ante do
processo político-administ:rativ_o, e não, como expectador ou
mesmo vítima dele.
_ _
_ __
__
O controle exerc_id_o, pelas repartições competentes, Sobre documentos/números tão variados, tOrna-se vulnerável,
gerando insegurança e facilitando o mau uso, -como. fícou com.:provado, por exemplo, pela CP! do PC · ·· ··· - · ·- - ·
Esta Proposição pretende resgatar a dignidade do cida·
dão, dando coerência e significado a um número-código que
sirva ã finalidade de facilitar sua integraçãO no s~_!q d~ sociedade, ao mesmo tempo em que mantém sua indiVidUalidade-.
O Número único -de Registro Civil objetiva faier de cada
pessoa uma pessoa, como tal reconhecida em todas as circunstâncias qUe- a ·vida lhe Ofe-reça e- não, pessoas tão diversas
quão diversas as situações que se apresentem.
A atribuição, a cada pessoa, de um número único de
identificação de seu exclusivo uso, haverá de facilitar o controle, por quem de direito, e difiCultar a fraude, por parte dos
inftatores da lei. Pai'ã ó cidadão, só_ vejo vantagens, neste
Projeto.'Desvantagens, se há, só haverão de alcançar os desonestos. Estes não merecem consideração.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992~ -Senador Pedro
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador _Ronaldo Aragáo. .

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -S_(. Presidente,
Srs. Senadorés, minhà -ín!t~ção de vir à tribuna era para falar
a respeito de dois assuntos. O primeiro deles está relacionado
com o aumento dos preços dos combustíveis, ocorrido há
poucos dias. Mas, em virtude de, ainda, não ter dados suficientes pa·ra uma análise, falare.mos sobre o tema em outra_ oportunidade.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vou ater-me apenas ao problema das estradas federais no meu Estado. Já
falei sobre o assunto e o fiz, chamadu a atenção do Ministério
dos Transpôrtes _sobre a necessidade de .se tomar urgentes
providências com relação às estradas federais no Estado de
Rondônia. O tempo passa e nada, até hoje, foi feito.
Mais uma vez, da tribuna desta Casa, chamo a atenção
do DNER, órgão responsável, no Brasil, pela manutenção
e reconstrução das estradas federais para que tome providências imediatas no sentido de recOnstruir a BR-364. Digo
reconstrução porque determinados trechos dessa estrada estão
hoje quase intransitáveis. E o que é maiS grave, na Região
Norte, Sr. Presidente, existe um perfodo de chuvas que torna
impossível fazer-se qualquer conserto ou construção em estradas naquela região.
_
No Orçaniento da União, existem recursos destinados.
à conservação--da BR-364, desde Mato Grosso até o Acre,
e reCêritemente foi "inaugurãdo o trecho Porto Velho -Rio
Simon.
Branco.
- ~-A: nossa preocupação é que a BR-364, na região de Ron(À Comissão de Constituição, "JustiÇa e Cidadania
dônia, única via de escoamento de produção do Estado, entre
- decisão tefminatií•a)
o Município de Ji-Paraná e uma região chamada Nova Vida,
em uma grande extensão a estrada já quase não existe e não
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- ÜB projetos
lidos serão publicadas e remetidos às comissões competen_tes. _ há, até hoje, nenhum movimento por parte do DNER para
A Presidência recebeu a Mensagem n<1 279,_de ].992 (n9 ·que essa estrada seja recuperada. Essa preocUpação é muito·
grai_1de, porque, se não se tomarem providências, se o DNER
468/92, ila origem), de 5 do c_orrente, pela qual o Presidente
não vier a fazer licitações para o recapearrientô dessa estrada,
da República encaminha ao Senado, em obediência ao art.
a economia do Estado de Rondônia sof:rel'á com esse descaso
4• da Resolução n• 7, de 1992, cópias do acordo de Consoli·
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
dação entre o Governo -9.<! R_epública Federativa do Brasil
e o Governo da Repúbliéa Francesa, pieVendo o reéStaloRondônia é um Estado com poucas estradas federais.
namento-da dívida brasileirajunto àquele país.
Há em torno de cinco apenas que são da responsabilidade
O expediente será despachado à Comissão- de Assuntos
do Governo Fed~ral, sendo _que algumas têm que ser concluí--Econômicos.
das; outras, devem ainda iniciar O asfaltamento e a asfaltada
.
está acabando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiChamo a atenção, mais uma vez, talvez pela décima,
dência deseja comunicar à Casa qu_e recebeu do Pre_sidente
para o problema da BR-3M·, e todos fazem, como o ditado,
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Deputado Beni"ouvido de mercador". Essas .reclamações pão _~,~ltrapassam
to Gama, a informação de que inexiste, Dá-relação de cheques
o recinto deste Plenário, ninguém se movimenta! É o ·descaso!
recebidos, daqueles com menção a destinação para ParlamenE a resposta para o problema é sempre a mesma: "não existetares, Senadores ou De-putados Federais.
verba!" E fica por isso me_smo!
Embora a interpelação da Presidência se cingisse amemAprova-se o Orçamento, colocam-se nele os recursos,
bros desta Casa, o DePutado Benito. Gama esc_la:r;eceu que
lttta-se por ele, briga-se para que as estradas, no Brasil, sejam
dos cheques ontem examinados detidamente pela comissão,
recuperadas e tenham a sua manutenção permanente, no ennão há inclusão de qualquer membro desta Casa. O que,
tanto, continua tudo da mesma forma. Entra ano, sai ano
aliás, vem ao encontro da nossa expectativa, certos estávamos
e ninguém toma providências: -de que nenhum dos Srs. Senadores estaria comprometido com
a emissão daqueles cheques.
_
-; _Aqui, mais urna vez, não como Oposição, chamo a atenç~o do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem para
Era a comunicaç_ão que me senti no- dever de transmitir
a todos os Srs. Senaclore_s_, da m~sma forma como o~ fa_rei
.~_gilizar, no Estado de Rondônia, a rCCupCraÇ-ão das eStradas,
em entrevista a ser concedida logo mais aos jOrnalistas _credenporque já estamos rios aproximando da épOca -Oas chuvas,
ciados nesta Casa~
-e aí tem a desculpa de que está chovendo e não se pode
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fazer nada, não se pode reconstruir, conStruir ou recapear,
deixando, então, para o ano próximo.-Como fica a população? Coriio ficarii aqueles que- têm
a BR-364 como via de escoamento da produção do Estado?
Essa estrada tem trazido sérios problemas para o Estado de
Rondônia, ceifando_vidas preciosas, dando prejuízos tremendos àqueles que trafegam nessa rodovia. E não vejo ninguém se mexer, não vejo o Departamento responsável, o Ministério
dos Transportes, o nosso colega, Senador Affonso CamargO,

não vejo nada, não tem mais nada, não se recupera mais
nada, em termos de estrada. Não é só- eni RoJ].dônia, é no
Brasil inteiro. O grande problema é que faltam recursos. O
Ministério dos TranspOrtes não recebeu do Ministério da Economia os recursos. Pergunto: é preciso que 6 Minfstéiio dos
Transportes diga? alto e bom s·om, que o MiniStéfiO da Economia não está repassando os recursos, pois senão o fizêrmOS,
as estradas brasileiras, que já estão numa Sítu3.ção de difiCuldade, vão terminar se acabando. E continu3rerilóSD.esse lengalenga: "Não há recurso, caiu a arrecadação, o MinistériO do
Transporte está irido ao Ministéiío da_Econornia pedir recurso", e ninguém toma providência!
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu Estado,
que tem como estrada federal a BR-364; da maior importânciapara o seu desenvolvimento, para o escoamento d_a__sya produção, não é atendido; as nossas reclamações, as nossas colocações a respeito dessa estrada_não _são atendidas. Até me pergunto: um Estado que tem várias estradas da responsábiliaaâe
do Miriistério dos Transportes, do DNER, como elas se encontram?
É preciso- que se--tome -pioViaêltcia. É predS-6~ que o De-partamento Nacional de Estradas de Rodagem com~e a agir
imediatamente, principalmente na Região" Norte, porque já
estamos chegando à época das chuvas. Já estamos chegando
à época em que não se pode mais trabalhar naquela região,
porque o índice pluviométrico é muitO alto; nesse período,
quase todos os dias, nós temos uma precipitação pluviométrica
muito alta e não se vai fazer mais nada.
O Sr. Gerson Camata- Pertime-me um aparte, ·nustre
Senador? -

O SR. RONALDO ARAGÃO.- Ouço V. Ex•, nobre
Senador Gerson Camata.
O Sr.· GerSOn Cani.ata - Ilustre Senador Ronaido Aragão, tendo acompanhado a atuação constante de ~'V- EX\ a
luta de V. Ex~ em favor do seu Estado, da sua região e,
principalmente, a luta em favor da melhoria das condições
de trânsito das rodm._ia_s_ federai~ do se!,!_Estaq.o, que. o ligam
ao restante do Br.asil.. V. Ex~ cQlpcava agorfl a q~est~l? da
repercussão dos discursos de Parlamentares, tanto. <la tribUna
da Câmara quanto da tribuna do Senado, e me fez_ recordar
que durante_, principalmente, o Governo dó General Figueiredo, havia urit serviÇo de assessºría parlamentar - acho
que V. Ex~ chegou a conviver com ele - muíto üüCressante
sobre este aspecto. Tudo que o Parlamentar dizia aqui referente a qualquer ministério, uma semana depois, ou quatro
ou cinco dias depois, o Ministro daquele área m_andav.a uma
carta para o Parlamento nos seguintes terrilos: Sr. Peputado
ou Sr. Senador, reportando-me ao- discurso de V. Ex\ do_
dia tal, informo que providências, ou informo qué não exi"stindo recursos, entretanto está em andamento._.. quer dizer. sempre havia uma re!:>'pOSta através de uma carta que a assessoria
Parlamentar daquele ministério coinUnicava àquele Parlamentar. tanto do Governo quanto da OposiÇão, que tivesse feitq
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uma crítica ou solicita-do uma providência do Governo. É
uma providência salutar por parte do Executivo - creio eu
-até na maneira de ele mostrar que tipo de ação está fazendo.
Digo não só o Parlamentar, mas através dele, há o eleitor,
existem as associações, existem as entidades da sociedade civil
envolvidas. Porque o Parlamentar já-usá de carta para comunicar ã-q uelas pessoas que lhe solicitaram tal providência. Seria
muito interessante que o Poder Executivo voltas~ a essa prática, Que é uma maneira âe se valorizar a solicitação e a cn1ica
do Parlamentar, mas, ao mesmo tempo, de prestar contas
_à sociedade daquilo que ele está fazendo, das providências
que ele vem adotando. Há um problema estrutural em matéria
de rodovia; na verdade, o _Congres-so NaCiOnal precisa, juntamente com o Poder Executivo, criar algum tributo para que
se possa manter, pelo menos, as rodovias que já foram construídas. V. Ex• sabe que a maioria dessas rodovias fo~::am
construídas com recursos de empréstimos externos de bancos
privados, de bancos ofiCiais, de entidades internacionais de
apoio, de ajuda e de infra-estrutura dos países em desenvolvimento. Entretanto, o Brasil que cuidou de fazer essas e_stradas com recursos que vieram de fora, não se preparou pelo
menos para manter a estrada com recursos próprios. Agora,
já Vimos oUtro dia passar aqui pedido de empréstimO para
conservar a estrada que foi feita com dinheiro estrangeiro,
quer dizer, não temos nem capacidade - e é necessário que
se reflita sobre iSso_- para conservar estrada que fazemos
com dinheiro estra_ngeiro. Temos depois de contrair empréstimo para construir a estrada e, depois, futuramente, mais
dinheiro emprestado para refazê-la. Isso é uma prova de incapacidade gerencial de um país.
·
Então, o Congresso Nacional e o Poder Executivo deveriam refletír sobre uma maneira de criar algum tipo de recurso,
algum tipo de tributo, principalmente que incida sobre o usuárió da rodovia, para manter pelo menos as que nós construímos
com o ·dinheiro estrangeiro, porque é uma amoStra de falta
de gerenciamento total construirmos rodovias com o dinheiro
estrangeiro e não termos recursos_ nem para aconservá-las.
Quer dizer, novamente apanha-se dinheii'o emprestado para
conservar a rodovia que foi feita com reCurso-emprestado.
Uma parte de preocupação de V. Ex•~ qtie acho _ser uma
preocupação mais coletiva do Congresso e até geral do Governo, será a criação desse tributo. Houve uma tentativa, ela
_foi considerada inconstitllcioilãl e, desde então, o Congresso
IJ.ãO se preocupou e·rn. adotar nenhum tributo substitUto. Veja
_V. Ex~ o que nós fizemos _n.a_ Constituinte: criamõs o ICMS
_sobre a gasolina e criamos aqUele imposto de venda a varejo
sQbre_ a gasolina; oneramos o consumidor da gasolina mas
não tiramos um centavO dos tributos sobre a gasolina para
a COf!s~rvação de rodOvias fedt;:r_ais. Ora •. $eria um tributo
exatamente correto para isso, porque ele iria incidir sobre
aquele que, adquirindo o combustível, na verdade_, rodaria
com se.u veículo sobre a rodovia. Seria interessante que o
Congresso v<;>~tasse a pensar sobre isso. Por exemplo: se esse
ICMS da gasolina tivesse sido repartido me"tade para o Estado,
metade para a União, esta estaria com todas as rodovias prontas. Mas nós esquecemos disso na Constituinte e se ficarmos
esquecidos e não _tomarrnos _uma providêiú:ia, vamos ficar
. aqui reclamando, reclamando e nunca as rodovias efetivamente estarão em condição de tráfego. Mas, louvo a atitude
de V. Ex•, que é constante na sua atuação, no seu_interesse
pela sua região. No Espírito Santo nós temos apenas duas
_ rodovias federaiS, porque meU Estado é pequeno, mas que
também estão em condições de trânsito precárias. Providên-
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fi~ uem rest~tas a· ~~te Pí~nári~ e te-n~am ~co ·no"~ M!n~~éri~~.
perante aquelas autoridades respons~veis pelo setor de transtro, ouve-se: ''Olha, eu gostaria muito, estou com o projeto
porte no Brasil, visto que não só em Rondônia, mas na maioria
pronto, mas será que o Sr. Senador poderia if ao Ministro
dos Estados da Federação a situação das es~radas permanece
Marcílio para saber se S. Ex- libera algum recurso para o
em estado lamentável.
ministério?'' Quer dizer, é uma _ladainha que V. Ex• já ouviu
Creio que· o Diretor do DNER,_ Dr. Jnaro Fontan Pereira
centenas de vezes, assim como o Senador Elcio Álvares e
todos nós. Cumprimento V. Ex• pela oportunidade em que --homem competente-, sabedor da situação daS rodovias
brasileiras, tudo fará para saneá-las, embora estejci tolhido
traz esse assunto.
_.
O SR. RONALDO ARAGÃO -·senador Gersõ!Í Camatà, ···pela falta de recursos.
Cqm:essa política de recessão - dizem - do Ministério
agradeço e acho que V. Ex• tem razão.
da Economia, Fazeitda e Planejamento, enquanto o PIB ffcã.
Quando se acabou cqm a T.RJJ, que era um impos-to
para a conservação das rodovias federais,_ não se _substituíram -~3% positivo, o povo fica 10% negativo, com fome, desemaqueles recursos por outros. Enquanto existia a TRU; tí:i:lha- prego. Alguém disse que as estatísticas dos governos, em geral,
não são muito confiáveis.
mos todas as rodovias federais conservadas.
Sr. Presidente. com este pronunciamentO, hoje-,espero
Tem V. Ex~ rezão, mais -uma vez, qua-rido dii qUe o Brasil
sensibilizar as autoridades responsáveis pelas IOdovías. brasiconstruiu rodovias com dinheiro emprestado e esqueceu de
leiras, a fim de que tomem providências, enquanto é tempO,
que elas precisavam de conservação.
para salvar essas estradas e dar ao transporte brasileiro melhor
O Estado de V. Ex~ tem duas rodovias federais. Em
condição de trafegabilidade, não só na BR-3_64, no meu Estado
Rondônia só existe unia e, íl].dusive, a rodovia federal BR-425,
de Rondônia, mas também a todas as estradas federais do
que liga a BR-364 à Bolívia e_ que exis(é-âesde o Tratado
País.
de Petrópolis, até hoje não foi concluída. Faltam setenta quilóEra o que tinha a dizer, Sr._Presidente.
metros, pois comeÇaram o asfaltarnento de um lado e de outro,
deixando o meio sem recapeamento asfáltico, sendo que esse
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
é um compromisso do B_rªS;U, mediante a assinatura do Tratado
Almir Gabriel - Amazonino Mendes - Amir Laild-o
de Petrópolis, desde 1905. Toda vez que se coloca· recursos
- Antonio Mariz - Carlos Patrocínio - Dirceu Carrieiro
no Orçamento, chama-se a atenção para esse fato, mas o
~ Eduardo Suplicy - Enéas Faria - Guilherme Palmeira
que se ouve é SeJilpre a mesma ladainha. De qúe e- preciso
~ ~enrique Almeida - Hydekel Freitas - João Ca1mon
se ir a~d MinistériO da E~()Q<?"mia, que não tem recursos, para
-João Rocha -Jonas Pinheiro- José PaulO Bisol-José
realocá-los no Ministério da Infra-EStrutúrã.
· - -Richa- José Samey- Levy Dias- Marco Maciel- Mário
Afinal, o que é preCiso fazer para qu~ as rodo"Yi~-federã.is
Covas - Marluce Pinto - NelSon CarÕeiro - Pedro Simon
sejam recuperadas?
Rondônia tem duas- 6U três rodovj(!s federãís;- eStando ·- Raimundo Lira
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr.
uma com.70Km por asfaltar, decorrente de_ um tratado firmado
Mauro Benevides, Presidente, deixa li cadeira da presiem 1905. Na época, havia a estrada-de-ferro_ Madeira-Madência, que é ocupada pelo Sr. Elcio Alvares
maré, que ligava Porto Velho a Güajará_-Mirim e, do óutto lado, Guajara-Mirim, qUe escoava a produção-de bo_rrãG.Iill
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- Pa5s•-se à
e castanha da Bolívia. Diante do problema do Acre_, foi assinado o T_ratado de PetrQpolis, -prevendo-se uma saída para o
Atlântico pela Madei_ra-Mamoré, oilde_ fututamento seria
ORDEM DO DIA
construída uma rodovia de padrão intemacinal. Iniciou:.se" a
sua construção em 1905 s~m nunca ter Sido terinina:dá. As:fàlAs matérias constaptes dos itens de n" 1 a 5 são retiradas
taram de um lado, do Outr.o.e deixarãm_O meio. Todos os
anos, colocamos recursos QO Orçamento, yamo~ ao-Ministério da pauta; nos'teimósdoart~ 175, letra~,-do Regimentolnte~n
dizer da necessidade de se completar essa -rodovia e nenhuma do S.enàdo Federal.
providência é tomada, sob a alegação de_que não há dinheiro.
São os seguintes Os itens retirados:
Sr. Presidente, esperamos que as aUtOridades responsá-1veis pelas rodovias federais, assim comO á's do Ministério da
." PROJETO DE LEI DA CÂMARA J'!' 65, DE 1992
Economia, Fazenda e Planejamento, sensibilizem~se pará o
fato de que, para se tira-r o Brasil dessa situaÇ~o, é 'p'_reciso
(Em regime de urgência, nos termos do art.- 336, c, do
pro-duzir, é preciso ter estradas para o escoamento da produ- Reginientó Interno.)
(Tramitando em conjUnto com_o ProjetQ de Lei da Câmação e, conseqüentemente, baratear-se o frete. _
_ _
No Estado de Rondõriia, hoje,_ temos um frete altíssimo, ra n' 92, de 1991, e os Projetos de Lei do Senado n~. 6,
pois o e_scoamel;lto através da rodovia BR-364 um verdadeiro
13 e 100, de 1991.)
dilema. O motorista de carreta, 5ie carros trúck têm evitado
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
esse percurso, que tanto prejuízo lhes teÍn trazido, além de
n' 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sObre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relaticeifar vidas importantes, de famílias.
vos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII,
Com isso, temos a obrigação, com~ representantes do
Estado de Rondônia _po Senado_ Federal, de pleitear junto da Constituição Federal. (Dependendo de pareceres.)
ao DNER_e ao Ministério da Infrã.-E_st~tura a recupêração
.
. .. - . . -2:-.
.
.·.
das BR-364, 425 e 429. São trechos pequenos que não requePROJETO DE LEI DA CAMARA N' 92, DE 1991
rem verbas muito altas por parte desses organismos oficiais.
(Em regime de urgência, nos termo~ do art. 336, c, ·do_
+ Portanto, Sr. Presidente, mais--uma vez trago ao Senado
Regimento Interno.)
da República essas considerações, esperando que elaS não
cias contra isso-não são tom,adas e sempre que se vai ao Minis;.

e
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei d~ Câm~
ra n"' 65, de 1992, e os- Projetas de Lei do Senado n~"' 6,
13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de_Lei da Çã_mara
n• 92, de 1991 (n' 1.714/89, ria Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e deflne
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareceres.)
-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1991
(Em regime de urgênci_a, nos termos do ~1:1-_ 3~6 1 c_, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da
Cámara n~2, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetas de Lei
do Senado n" 13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto-de Lei do Senado
n' 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da Constituiçãõ da República, e dá outras
providências.
(Dependendo de pareceres).

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1991
(Em regime de urgência, ilcr.i" fermos do art. 336, c, do
~ ~
~
·~
Regimeritó Interno.)
(Tramitando em conjunto com os ProJetaS_ -d~ L~j da
Cámara n" 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado n" 6 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado
n• 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade
rural e a execuçáo da reforma agrária. (Dependendo de pareceres.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da
Cámara n" 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetas de Lei
do Senado n" 6 e 13, de 1991.)
Discussão, elil turno único-, do Projeto de Lei do Senado
n• 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalbães,
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios
para financiar o seu desenvolvimento. (Dependendo de pareceres.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 6:
SUBSTITUTIVO. DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 385,
DE 1991- COMPLEMENTAR.
(Em regiriie de urgência nos termos do _art. 336,
ct do Regimento Interno.)
-- -Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 385, de 1991-Complementar (n~ 97/92; naquela Casa), de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dá nova redação ao art. 3t?
da Lei Complementar nt? 62, de 28 de dezembro de
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle da liberação dos recursos dos Fundos de
Participação e dá outras providências. (Dependendo
de parecer.)
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Nos tennos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre SeQador. ~peridião Amin para proferir parecer sobre
a matéria.
· O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é minha incumbência trazer a lume o trabalho que
já havia sido preparado pelo nobre Senador Ronan Tito, Relator originário dessa matéria, a níVel da Comissão de Assuntos
~onôrrücos:
Prolato, desta forma, o seguinte parecer: .
Após submetido à revisão -da Câmara dos Deputados,
retorna a esta Casa, Da forma de substitutivo, o Projeto de
LOi do Senado n• 385, de 1991 ~ Complementar.
_2. Na sua nova forma, o Projeto, que aqui havia sido
aprovado também em termos de emenda substitutiva, pelo
novo substitutivo é modificado, desde a sua ementa,_ pata,
em lugar da prorrogação da vigência da Lei Complementar
nt? 62, de 1989, oferecer novo teor ao seú art.-.3'1, que Passa
_a,-vigorar (produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de
.1992) com a seguinte redaçáo:
"Art. 3t? Ficam mantidos os atuais critériOS- de
distribuição dos recursos do Fundo de Pa.rticipação dos
Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991 realizado
pela Fundaçáo IBGE."
3~- O substitutivO~ em e)Ç::)rite, embora formalmente distintq do que havia merecido o placet do Senado, acaba realizando - a_té com maior efiCácia_ ,-:- eScopo- semelhante, ou
seja~ o de sanar a lacuna que se abriu com a cessação da
vigência do art. 3• da referida Lei Complementar n' 62/89.
4) Do mesmo modo, julgamos plausível a substância
do ~ovo texto, ao determinar a permanência dos critérios
de distribuição dos recursos do Fundo- de Participação dos
Municípios até qüe -novo disciplinamento leg:il sobrevenha,
com base no resultado do Censo de 1991.
_ ~~~-"5) Impende reconhecer que a soluçáo vQ\ada pela Câmara dos Deputados é sem dúvida pelo menos mais duradoura
do que a anteriormente acolhida pelo Senado, que, além disso,
já foi superada no seu aspecto- temporal - seus efeitos se
teriam exaurido em 30 de junho último.
_
Ex positis, opinamos pel3. aprovação do Projeto, nos termos do substitutivo oferecido pela Cámara dos Deputados.
É _o parecer que relato, de autoria, repito, do esforço
do nobre Senador Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Eicio Álvares) - O parecer é
favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno-único.
Em ~iscussão. (Pausa.)
~
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica ~diada por falta de quorum.
O SR- PRESIDENTE (Elcio Álvares) -Item 7:
MENSAGEM N• 270, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Mensagem n' 270, de 1992 {n' 361192 na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República solicita
seja autorizada à República Federativa do Brasil ultimar contratação de operação de crédito externo, no
valor equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões
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de dólaÍes norte-americanos, junto ao BanCo Internacional de Reconstrução e Desenvolvimeritó ---=- BIRD,
destinada· 110 fínanciameilto parcial do Programa de
Modernização do Setor de Saileamento, a ser executado pelo Ministério da Ação Social. (Dependendo de
parecer.)
·: Nos ternlos dà ari. '140, alínea à, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Esperidião Amin para proferir parecer. sobre a matéria. -

O SR. :ESPERIDIÃO A.MIN (PDS ~ SC. Para proferir
J?arêcer.)---:- S:~;. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n' 270, de 1992 (Mensagem n' 361,
de.28 de· julho de 1992, na origem), o Senhor Presidente
da República encaminha para exame dO Senado Federal, pro-posta para que seja autorizada a República Federativa do
Brasil a ultimar .contratação de operação de crédito externo,
no valor de até US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dõlares norte-americanos), de principal, junto ao
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD.
A operação de crédito destina-se ao financiamento parcial
do Programa de Modernização do Setor de Saneamento a
ser executado no âmbito da Secretaria de Ação Social, nos
Estados de Santa de Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul,
Com o concurso das empresas de_ saneamento, das referidas
unidades federativas.
As obrigãções a serem assum.idas pela- União júnto ao
Banco Mundial serão repassadas, por meio de contratos de
sub..empréstimos aos tespéctivos governos estadu.ais/çompa·
nhias de saneamento.
9 contratq de empréstimo apresenta as seguintes características:
Mutuário: República Federativa do Brasil;
Credor: Banco IOternacionar de Reconstrução_ e Desenvolvimento ~ BIRD;
.
· V~or: US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos);
Prazo: 15 (quinze) anos;
Carfulcia: 5 (cinco) anos;
JurOs: 0,5% a.a. acün·a do custo de captação do Banco,
Cotados no semestre precedente ao que irá iniciar, cOntados
semestralmente em 1~ de abril e.l 9 de abril e 1~' de outubro
de cada ano;
Comissão de Compromisso: 0,75% a. a. sobre o montante
não desembolsado, contados a partir de 60 dias após a data
da assinatura do contrato, paga semestralmente juntamente
com os juros, em 1~' de abril e 1<? de outubro de cada ano;
·Desembolso: Data limite 31-12-1997;
.
Amortização do Principal: em 20 prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 1<?-10-1997
e a última ém 1•-4-2007.
Quanto aos mecanismos de controle das Operações de
crédito externo, prescritos pela ConstituiÇão Federal e regulamentados pela Resolução o' 96/89, do Senado Federal, e aos
demais dispositivOs legaiS e regulamentares pertinentes cabem
Os seguintes esclarecimentos:
1) o Paxe~r da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
de. no 8W192 explicita que o Departamento de Orçamentos
da União solicitou a inclusão da dotação especifica na rubrica
de inve~es financeiras no orçamento do. Ministério da Ação
Social, de vez que o Programa em questão consta do Plano
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Plurianual para o período 1991195 (L<:i n' 8.173, de 30-1-91),
sem que os recursos necessários estejam orçados para tal finalidade em 1992, o que requererá no tempo oportuno, a abertura
de crédito especial;
2) o Departamento do Tesouro Nacional, pelo Parecer
DTN/COREF.'DIREF n' 119, de 15-5-92, posicionou-~e favorável à contratação, ressalvando que, até a data de a~sinatura
do instrumento sejam alocadas todas as dotações neces~as
à viabilização de transferências dos_ recursos aos Estados, e
apresentada a vinculação de garantias, pelos Governos dos
Estados de Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso do Sul, às
obrigações a serem assumidas pela União;
_
_
3) o Banco Central do Brasil efetuou o ~edenciamento
da operação, conforme Cópia -de telex anexa áo presente Pro- ·
cesso;
4) a operação de crédito está incluída nos limites de endividamento da União, previstos nos artigos 2~', 39 e 49 .da Resol':lção n' 96/89, do Senado Federal.
5) a minuta contratual não contém cláusula a~ntatória
à soberania nacional e à ordem pública, ou que' implique
compensação automática de débitos e créditos.
O custo total para o Programa de Modernização do Setor
de Saneamento foi estimado em soo- milhões de dólares norteamericanos, a serem financiados com recursos do Banco Mundial (BIRD), no equivalente a 250 milbões de dólares, e das
companhias de saneamento - contrapartida nacional, os restantes US$250 milhões. Do montante a ser contrat.ado _çom
o BIRD, US$ 242 milhões serão repassados às companhias
estaduais de saneamento, sob a forma_ de empréstimo por
iniermédio do Banco do Brasil SIA, na qualidade de agente
financeiro do Tesouro Nacional.
O Progr:ama objetiva fortalecer a capacidade institucional
do setor de saneamento, introduzindo uma regulamentaçãomoderna e possibilitando a melhoria da eficiência financeira
·
do setor.
A incidência de doenças relacionadas ao péssiin_o estado
sanitário a que estão sujeitas as populações domiciliadas nas
principais localidades beneficiárias do Programa, requer, de
mérito, ·a aprovação do pleito pelo Senado. Portanto, ante
a sua relevância e estarido os instrumentos contratuais de
conformidade com a legislação aplicável à espécie, somos favoráveis a que seja autorizada a solicitação constante da Mensagem n9 270, de 1992, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 56, DE 1992
Autoriza a RepúbUca Federativa do Brasil a ultimar
a contratação de operação de crédito externo, oo valor
equivalente a até US$250,000,000.00 (duzentos e cin·
quenta milhões de dólares norte-amerianos), junto ao
JlaDco Internaclooal de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento parcial do Programa de Modernização do Setor de Saneamento, a
ser executado pelo Mloistério de Ação Social.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É a República Federativa do Brasil, na forma
das Resoluções n' 96/89 e 17/92 do Senado Federal, autorizada
a ultimar contratação de crédito externo, no valOr equivalente
a até US$250,000,000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos), junto ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Parágrafo único. A uperação de crédito definida no caput deste artigo, destina-se ao financiamento parcial do Pro-
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grama de Modernização do Setor de Saneamento, a ser exccutado pelo Ministério da Ação Social.
Art. 2?- As condições financeiras básicas da operação

autorização deste Senado Federal para contratação de opera~
ção de crédito externo, com garantia da União, no valoi equi~
valente a até US$260,000,000.00 (d~ntos e se_ssenta_milhões

de crédito externo são as seguintes:
Mutuário: República Federativa do Brasil;
Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;

de dólares norte-americanos) enter a PETROBRÁS- Petró:
leo Brasileiro S.A. e o Banco Internacional de Reconstrnçãó
e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial).
·
-Destinam-se os re.curs_os_acima ao financiam.~nto parcial

Valor: US$250,000,000,00 (duzentos e cinquenta milhões

de dólares norte-amercianos);
Prazo: 15 (quinze) anos;
Carência: 5 (cinco) anos;
Juros: 0,5% a.a. acima dó custo de captação do Banco
cotados _no semeste precedente ao que irá iniciar, contados
semestralmente em 1~' de abril e l'l' de outubro de cada ano;
Comissão de Compromisso: 0,75% a. a sobre o mQJltante
não desembolsado, contados a partir de 60 dias ã.póS ·a data
da assinatura do contrato, paga semestralmente juntamente
com os juros, em 19' de abril e 1"' de outubro de cada ano;
Desembolso: Data limite 31-12-1997;

do Projeto ''Poüdutos e Estação

d~

Hidrotrata,mento",

a;__ ser

executado nos Estados da Bahia, Paraná, santa Catarina e··
São Paulo, e já obteve recomendação da Comissão de Fin.anc
ciamentos Externos- COFIEX..
.
.
O mutuário é a PETROBRÁS - PetróÍeo BràsÍleiio
S.A., pessoa juiidica de direito privado, e ·as cOilClições finan:
ceiras do contrato são as seguintes:
.
.
Valordoempnstlmo: US$260,000,000,0Q(duzentos e sessenta milhões de dólares norte-americanos);
Prazo: 15 anos;
Carêll(:ia: 5 anos;
Amortização: em vinte prestações semestrais iguais e CO'Q'"

Amortização do Principal: em 20 prestações--seme-strais,
secutivas, vencendo-se a primeira em 111-2-1997 e a _última
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 1~'-10-1997
em 1~'-8-2006 (as datas estipuladas para repagamento poderãO
e a última em 1~-4-2007.
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data
Art. 3"' -A autorização concedida por esta Resolução deda assinatura do contrato);
verá ser exercida no prazó de 12- (doze) meses, a contar da
Juros: 0,5% a~a. acima do custo de captação do Banco.
sua publicação.
apurado no semestre precedente, semestralmente_ vencidos,
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na _data da sua
em 1-2 e 1-8 de cada ano;
publicação.
~-comissão de compromisso: 0,75% a. a. sobre o montanle
o SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) _ 0 parecer con- .. ~iião desembolsado, contados a partir de 60 dias após a data
clui pela apresentação de.projeto de resolução~ qiie autoriZa
da assinatura do contrato, semestralmente vencidos, em 1-2
e 1-8 de cada ano;
a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de
Desembolso: Data-Omite: 3h12·1994. Foi acordado com
operação de crédito externo, no valor equivalente a até 250
milhões de dólares norte-americanos, 1·unto ao BIRD, destio BIRD a postergação da data-limite de desembolso para
31-12-1995.
nado ao financiamento par_cial do Programa de Modernização
As condições estabelecidas 00 Decreto-Lei 0~ 1.312174
do Setor de Saneamento, a ser eXecutado pelo Ministério
foram obedecidas, tendo 0 Departamento _Nacional de PlaD.eda Ação Social.
.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
jamento e Avaliação informado que o Projeto consta do Plano
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Plurianual para o período 1991-1995. O Departamento de
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Orçamentos da União- DOU atestou ;:t inclusão.qa operação
A votação fica adiada por falta de quorum.
do PDG da Petrobrás para este exercício.
'
... · · · · ·.
Mediante o .Parecer PGFN n' 857/92, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional pronunciou-se favóraVeliitente
quanto à minuta do contrato, a qual foi anexada ·ao Processo.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) :- Item 8:
Nela
foram observadas as disposições do art. 5• da Resoluçiio
MENSAGEM No 271, DE 1992
n• %/89 do Senado Federal, que rege o assunto, quanto às
(Em regime de urgência, nos termos do
cláusulas admissíveis de acordo com a legislação brasileira,
art. 336, c, do Regimento Interno.)
que veda dispositivos-de riatW:eza política, ateritatórios à sobe~
rania nacional e à ordem pública, bem como compensação
Mensagem n' 271, de 1992 (n' ~62/92 J1R origem),
automática de débitos e créditos.
. _ , ·...
pela qual o Senhor Presidente da República solidta
O Departamento do Tesouro Nacional (DTN), da Secreautorização para a contratação de operação de crédito
taria dO Tesouro Nacional, já providenciou a inclusão da _gaexterno, com garantia da União, no valor equivalente
rantia da União, proposta no contrato em tela, nos limite.S
a até duzentos e sessenta milhões de dólares -norte-ame~
de endividamento· determinados pelo Senado Federal. Em
ricanos, entre a Petrobrás S.A. e o Banco Internacional
seu Parecer (Parecer DTN/COREF/DIREF n' 165/91, de ·
de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, desti19-6-92) aquele Departamento manifestou-se positivamente
nada ao financiamento parcial de Polidutos e Estação
em relação às condições financeiras, esclarecendo que a coo,de Hidrotratamento. (Dependendo· de parecer.)
trapartida da Petrobrás soma US$363 ,300 milhões, .
:.
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
A par dos posicionamentos da S~cretaria do 1'esouto Nadesigno o nobre Senador Jonas P_inheiro para proferir parece~
cional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Petrosobre a matéria.
brás solicita que o financiamento ora analisado seja aijtónzá.d.O
extrã.critérios e limites de endividamento, estabel~cidOS pela
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para emitir pareResolução n' 96!89, já referiâa. . ·
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente
Em ·correspdhdência reMetida· ao DTN, o SUI)erinteri:..
da República, nos termos do art. 52, Íll:ciso V, da Constituição
dente do Serviço Financeiro da retrobtás ~lar~~ qu~ a
Federal. encaminha a Mensagem n~ 271, de 1992, solicitando
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Companhia já se enCOntra: com seu nível de endividamento
para 1992~-il.os tenílOS daquela Resolução, inteiramente comw
prometido com as amortizações e encargos de empréstimos
anteriores, cujos perfis foram alongados para contornar problemas de fluxo de caixa da Petrobrás.

Alega-se, no entanto, a necessidade de complementar
recursos próprios pata investimentos indispensáveis, e que
a operação com o BIRD, dado seu prazo de execução, terá
desembolso de apenas US$70 milhões, em 1992, compatível
com a capacidade de endividamento da empresa, a qual possui
situação patrimonial capaz de respaldar o financiamento ora
solicitadO.
Dado o exposto, ainda que em caráter excepcional por
extrapolar os limites estabelecidos ~a Resolução n" 96/89, deste
Senado Federal, somos de parecer favorável à autorização
solicitada na Mensagem n~' 217/92, nos termos do seguinte
Sr. Presidente, o Relator, Senador Ruy Bacelar, faz as
considerações adequadas sobre a mensagem presidencial e
conclui pela proposta de um prOjeto de resolução, cuja leitura
faço a seguir:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1992
Autoriza a contratação de operação de créditn_exteroo, com garantia da Uniie, no valor equivalente a
até US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de
dólares), entre a PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro
S.A. e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial), para fiDandamento parcial do Projeto Polldutos e Estação de Hidrotratamento.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizas!~. nos termos da Resolução n' 96/89,
a contratação de operação-de créditO externo;-eom garantia
da União, no valor equivalente a até US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de dólares norte~americanos) entre
a PETROBRÁS- Petróleo Brasileiro S.A. e ó13anco InternaCional para Reconstrllção e Desenvolvimento - BIRD
(Banco Mundial).
Parágrafo únicõ. A operação de crédito ora autorizada
destina-se ao financiamento parcial do Projeto Polidutos e
Estação de Hidrotratamento.
Art. 2~' As condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes:
Valor do empréstimo: US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de dólares norte~americanos);
Prazo: 15 anos;
·
Carência: 5 anos;
Amortização: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 19-2-1997 e a última
em 1'-8-2006 (as datas estipuladas para repagamento poderão
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data
da assinatura do contrato);
Juros:: 0,5% a.a. acima do custo de caPtação do Banco
apurado no semestre precedente, semestralmente vencidos,
em 1~"-2 e 1~'-8 de cada ano;_
Comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante
não desembolsado, contados a partir de 60 dias após a data
da assinatura do contrato, semestralmente vencidos, em 19 -2
e 11'-8 de cada ano;
Desembolso: data-limite: 31-12-1994. Foi acordado com
o Bird a postergação da data-limite de desembolso para
31-12-1995.
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Art. 3~' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar de
sua publicação.
Art. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -·O parecer conclui pela apresentação de projeto de resolução, que autoriza
a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da União, no valor equivalente e até 260 milhões de dólares
norte·ame_ricanos, entre a Petrobrás S.A. e o Banco InternãciOnal-de Reconsilução e Desenvolvimento - BIRD, desti·
nado ao financiamento parcial de polidutos e estação de hidratratamento.
Completada a instrução da ritatéria, pass:í-se· à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
_p SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) - Item 9:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 8, de 1992, (n' 51/90 na
Câmara dos Deputados), que dispóe sobre o plebiscito
previsto no art. 2• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo Parecer favorável, sob n"'
243, de 1992, da -Comissão Temporária.
·
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 363, do Regimento Interno, a matéria deverá constar
da Ordem do Dia de três sessões ordinárias, pa~a discussão,
quando poderão ser oferecidas emendas que não enVolvam
a matéria.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição nt?
8, de 1992, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar, a discussão terá
prosseguimento na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) - Item 10:
MATÉRIAASERDECLARADAPREJUDICADA
Projeto de Resolução n 9 40, de 1991, de autoria
do Senador Ronaldo Aragão, que suspende temporariamente os limites previstos no art. 3" da Resolução
n' 58, de 1990.
A Presidência, nos termos do art. 334, b, do Regimento
Interno, declara a matéria prejudicada. - - . O projeto será definitivamente arQuivado.
O SR. PRESIDENTÉ (Elcio Álvares) - Está esgotada
a mãtéfia constante de Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
(Pausa.)
S. EX' não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte· discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho à tribuna na presente sessão niatutina
para comentar um fato que não pode passar, a meu ver, sem
o registro desta Casa do Congresso Nacional. Reporto~me,
Sr. Presidente, a uma solenidade ontem realizada no Palácio
do Planalto~ alusiva ao lançamento do plano de financiamento
à safra agrícola 92/93.
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Este assunto, aliás. foi comentado, com bastante oportuw
nidade, ontem pelo Senador Júlio Campos, integrante da Ba_ncada do PFL nesta Casa.
-

Mas hoje, Sr. Presidente, eu gostaria de trazer novos
aspectos à discussão que o nobre representante do Mato Grosso iniciou no Senado Federal.
Todos sabemos que uma componente indispensável pata
a retomada do processo de crescimento_do País é, sem lugar
a dúvida, creio estar dizendo um truis~9, o desenvolvimento
da atividade primária, daquilo_ que os e-conomistas Cbaffiam
o setor pf4nário da economia, basicamente a agricultura_ e
a pecuária.·
Eu gostaria de destacar aqvi que, em que pese as dificuldades que enfrenta o Governo, sobretudo em função de restrições financeiras pãrã realizar o seu programa de trabalho,
ninguém pode deixar de reconhecer, em que pese essas dificuldades, friso, que o Presidente Ferp.ando Collo_r, através de
seus Ministros da EconQmia e 4aAgricultura, tudo tem feito,
com apoio das agências oficiais de crédito, no sentido de que
nao falte ao setor primário de economia o- e'Stlmillo de que
ele tanto carece. E essa Dão é uma política que se iniciou
ontem, nem hoje tampouco. É uma política, Sr. Presidente,
que o atual mandatário maior do País, Fernando Collor de
Mello, vem encetando desde o ano_ passado, quando ficou
evidente mais do que a signifrcação, a transcedência do financiamento às atividades agropecuárias do nosso País.
O fato é que,- como resultado desse e&forçQ, este ano
o Governo já pode exibir alguns dados extremamente eloqüentes sobre o desempenho do nosso setor agropecuário.- -· ··
Sem querer me alongar, Sr. Presid_ente, eu gostaria de
ler alguns dados fornecidos pelo próprio Ministro da Agricultura, Dr. António Cabrera. Diz S. Ex• que, nos últimOs trezentos dias, pode oferece_r os seguirites dados, extrem.amentes
positivos: setenta milhões e quinhentas mil_ toneladas de_ grãos,
ou seja, uma safra- podemos dizer- excepcional, a segunda
maior safra que o País -já alcançou; segundo, trinta e cinco
milhões de toneladas de _hortigranjeiros; trinta Iriilhões de
toneladas de frutas; mais de oito milhões de toneladas de
carnes; doze milhões de litros de leites; um ponto cinco milhão
de toneladas de algodão para tecidos;' duzentos_milhões_ de
toneladas de cana para a produção de açúcar e álcoOl; trinta
milhões de toneladas de frutas para a produção de sucos e
bebidas; e dois milhões de toneladas de café e cacau;- Diz S. Ex~ que isso; com muita p-ropriedade, é o resultado
de trezentos dias e muitas· ·noites _de'poeira e ·sol;- de chuva
e frio; --de sono e cansaço, através do Brasil, para refazera agricultura brasileira e resgatar a esperança do- povo, qUe
confiriri.a,-por esse CãüiÍilbo, a sua confiâiJ.Çà np_-futUro.
Ontem, o Sr. Presidente da R~pública deixou claro qtie
esse esforço na agricultura e na pecuáriã ilão pOde- sofrer
solução de continuidade, ou seja, não pOde ser uin esforço
intermitente, que sofra, conSeqüentemente, paralisações. E
deu início a um Ousado plano de financiamento da safra 92!93.
Sr. Presidente, a esse respeito gostaria de observar algumas providências que o Presidente hot!_ve por bem adotar,
que significam o reCorihecirilento da-importânCia que Sua Excelência vota ao setor primário da nossa econoiriia. :F friso
que issO-é tanto mais-relevante quanto sabemos as constriçóes
financeiras com que opera o Erário neste niome-nto, ·porque
a política de combate à inflªção faz COI!I que se _reduza e isso é inevitável - a· atiVidade económica e isso, como
conseqüência, como corolário- lógico, "imPõe uma restriç3:0
muito ·grande aos tesouros, uma vez que ~m as receitas
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oriundas de tributos, ou seja, caem as receitas que a União
poderià dispor para programas de desenvolvimento.
Então_, Sr. Presidente, gostaria de ler apenas algumas
medidas que o Governo adotou: serão destinados 2.5 bilhões
de dólares -isso, em cruzeiros de hoje, Sr. Presidente, significã algo como 23 trilhões de cruzeiros - para o custeio,
como disse, da safra 92/93. Além disso, o BNDES destinará
2 bilhões de dólares - e gostaria de frisar, dólares - para
financiar programas agroindustriais. E aí vem uma coisa que
eu acho muito importante. Falar em atividade agrícola significa
~ar numa cadeia produtiva que não se encerra senão na
atiVidade terciária ou quaternária, ·conio modernamente já
admitem muitos economistas. Com issO' quero dizer que quando se alavanca o setor primário da economia, o setor agrope~
cuário, ensejaMse o desenvolvimento do setor agroindustrial,
do setor industrial, do setor de serviços~ chegando-se até as
atividades mais sofisticadas, que hoje, como eu disse, são
as chamadas atividades quaternárias, em qUe a rilicroeletrônica tem, talvez, um papel mais saliente.
Além disso, o Governo Federal, vai zerar a dívida do
Proagro, com a liberação de 700 bilhões para pagamentos
atrasados. Ademais, vai ser feita a liberação de 200 milhões
de dólares para a compra de máquinas, equipamentos e consM
trução de armazéns nas fazendas produtoras. Será também
concedido empréstimo de 130. milhões de dólares do BID
para à Embrapa, com objetivo de modernizar a agropecuária
no Centro-Sul.
. A propósito, Sr. Presidente, nesse esforço_ de ampliaçãO
da safra há, concomitantemente~ um grande trabalho para
elevar a produtividade, ou seja, o País est~ ainpliaildo a sua
safra não apenas com a expansão da sua área, plantada, não
apenas com a incorporação de novos hect~res ~ atividade
produtiva, mas, sobretudo, com a mel~oria_ que as modernas
tecnologias estão ensejando. Ou seja, vamos fazer crescer
a safra praticamente sem ampliar a área cultivada.
Gostaria também de dizer que vai ser feita a liberação
de 200 bilhões de cruzeiros para o Corredor-Norte de exportação, com isso se permitindo que haja uma maior perfusã~
da área da atividade ã.gropecuária e um- maior apoio, também,
aos produtores das mais diferentes partes do País.
Será feita, também, a redução de 30 para 20% da alíquota
incidente sobre a importação de tratares. Aliás, gostaria, Srs.
Senadores, de dizer que essa reduÇão sobre a importação
é possível graças ao bom desempenho que o País está alcançando na sua balança de pagametnos, de modo especíal na
sua balança comercial. Como estamos com saldos crescentes,
estamos conseguindo, Sr. Presidente, reduzir as alíquotas de
importação, inclusive de bens de capital.• de máquinas e equipamentos, que vão, por sua vez, ter um efeito muito grande
sobre a atividade económica como um todoJ elevando, inclu_
_
_
sive, o capital social do País.
Desejo ainda salientar que foi feita uma rédiição de
juros de 6% ao ano mais TR. para microprodutores, e 9%
para os demais.
Além disSo, foi criada a UREF- Unidade de Referência
Rural e Agroindustrial, para substituir a TR na correçãó de
indicadores agrícolas com preço mínimo, saldos devedores
de créditos e seguros do Proagro.
Por outro lado, saliento a unifiCação das categorias de
médio e grande produtor, pennanecendo a de miniprodutores.
~ - Por fim, mas não fmalmente, o lançamento do programa
de privatização dos armazéns da Conab, nos próximos dias,
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com previsão de venda de 643 imQveis até o fun do ano que
vem.
Esses são, Sr. Presidente e Srs. Senado~es. alguns dados
que oon~idero extremamente positivos que estão sendo feito~
no setor da agricultura brasileira, por deciSão do Presidente
Fernando Collor de Mello. Quer isso $ignificar que- este áno
tivemos a segunda maior safra agríCola que o País'?? teve

e vamos ter no próximo ano, Deus haverá de nos ajudar,
a maior safra agrícola de nossa história.
Com isso .o Governo quer com\:)ater a inflação, mas quer

fazêMlo de foimacorreta, gerando produtos agrícolas em condições não somente de alimentar a população brasileira, sobretudo. as camadas de baixa renda, mas também quer gerar
excedentes exportáveis que vão melhorar consequentemente
a balança comercial brasileira, propiciando, assim, que o País
retome o seu desejado processo de crescimento.
Sr. Presidente, aproveito a ocasião para lembrar palavras
ditas ontem pelo Ministro da Agricultura, Dr. Antonio Cabre~
ra, durante a solenidade de lançamento do pano de safra
de 1992/1993:
·
"Nosso maior tesouro é a coragem âo homem do
campo, o seu entusiasmo. Esse homem traz a mão
calejada e ab~nçoada porque mais abençoado do que
o fruto é a mão que semeia, cuidá.,_ colhe e distribui.
Os calos das mãos dos trabalhadores, Senhor Presidente, assim como as rugas que vincam seu rosto são
as credenciais, as referências, medalha e condecoração
do herói anónimo e solitário que tira da terra a essência
da vida."
Sr. Presidente, de fato, ninguém pode deixar de reconhecer que em nosso País há milhares e rililhares de heróis anónimos. São aqUeles que acordam cedo, lavram o campo e fazem
com que, consequentemente, ao País se afirme, criando, assim, condições para que a sociedade como um todo_ poSsa
ver realizado os seus sonhos de desenvolvimento, progresso
·· ~·- e bem-estar.
Mas, diz com propriedade o Ministro António C:abrera,
que é fundamental que, ao lado des!ie es(qrço que o h<;lmem
do campo realiza, que ele seja também ajudado com a incorporação de novas tecnologias. É isw que nós estaMOs conseguindO fazer. Quando digo nós, refiro-me a País, mas, de
modo especial, o Governo da República. O Govero:O tem
conseguido incorporar novas tecnologias através, inclusive,
de uma instituição líder que hoje tanto credencia o País, que
é aEmbrapa.
·
Não é à toa que a Embrapa vem merecendo por parte
do Governo todo apoio e estímulo. A Embrapa hoje é um
órgão que está presente- em todas as r~giõe:s do País, fazendo
com que possamos incorporar novas fronteiras agríCOlas. Não
somente o Sul e o Sudeste, mas o Centro-Oeste, mediante
a incorporação do cerrado. o sertão mediante a incorpor'ação
de áreas extremamente significativas, não somente no Vale _
do São Francisco, mas também por meio de outras regiões
insuceptíveis da irrigação, mas que, com novas- tecnologias,
podem dar respostas adequadas ao que o País tanto reclama.
A incorporação de áreas no Norte e no Nordeste- Rondônia é bem o exemplo disso, Sr. Presidente, porque desponta
como a nova fronteira agrícola - permitirá ·"fazer com que
-quem sabe -no futuro possamos realizar naquela região,
não somente uma levantada produção de grãos, mas, também,
gerar a partir dali produtos que sejam exportados por meio·
da abertuda de um porto no Pacífico, através de entendim~~to
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que o Governo brasileiro vem mantendo com países fronteiriços dentro desse programa de integração continental que
estamos realizando, com tanto êxito e do qual é exemplo
bem evidente o Mercosul.
Por isSo, Sr. Presidente, gostaria de salientar um outro
pónto gizado ontem pelo Ministro António Cabrera na soleniw
dade realizada no Palácio do Planalto.
Disse o Ministro Cabrera:
..Temos pela frente, além de um desafio de eficiência, uma batalha pela produtividade; empregar a melhor tecnologia, eliminar as perdas e desperdícios e
reduzir os custos. Um chamamento, uma convocação
para a esperança, um desafio de confiariça e nós, em
nosso trabalho, na sua firmeza e no próprio Brasil.
O tamanho do Brasil será sempre o tamanho da sua
produção agropecuária. Temos a maior riqueza que
uma Nação pode ter: a terra, o sol, a água e o trabalho
da gente do campo."
Nordestino que so_u,__Sr. Presidente, não posso deixar
de salientar que ·sei a impodãíiCià -que-tem para mim, por

exemplo, a água. A água sémpre foi um limitador pata o
desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas com as moder ~
nas tecnologias, o que que estamos vendo? É -o de_senvolvimento de uma agricultura de sequeiro, com as novas tecnologias multiplicando as possibilidades de rendimento da água
e vejo isso, por exemplo, com o desenvolvimento das atividades de irrigação que estão permitindo transformar 6Nordeste
numa região não somente produtora, mas produtiva. E não
estaria exagerando se dissesse, por exemplo, qUe a região
de Petrolina, que é uma cidade pólo, ali no submédio São
Fran-cisco, está se convertendo, na opinião de muitoS, na ~'No
va Califórnia". É bom lembrar que nos EStados Unidos a
Califórnia, um dos maiores pólos de desenvolvimento daquele
importante país, é uma região semi-árida e que- graças a moder·
nas tecnologias, e graças, sobretudo, as atividades de irrigação,
com o adequado manejo da água, permitiu que se convertesse
num grande celeiro do mundo. A mesma coisa está aContecendo, Sr. Presidente, no submédio São Francisco. O País
-vê ali fl_orescer uma "Nova Califórriia", uma região que está
- produzindo não somente bons produtos, mas produtos que
estão conquistando os mercados externos.
Apenas para exemplificar, e poderia dar muitos exemplos
sobre esse aspecto,, Sr. Presidente, o nosso incremento de
exportação de frutas deve-se basicamente ao desenvolvimento
da fruticultura no São Francisco, ou seja, com o desenvolvimento dessas atividades no São Francisco o BraSil já conseguiu exportar quase 400 milhões de dólares de frutas para
o exteri,_or, concorrendo _com nações da Europa, com nações
mais desenvolvidas que o Pafs e mais próximas~ éonseqüentemente, dos mercados de consumo.
Vê-se, por af, quão importante é o papel da Embrapa
na elevação não somente da produção, mas, sobretudo, da
produtividade. Então, estamos, no plano agrícola, Sr. Presidente, fazendo a um só tempo duas grandes revoluções aumentan~o a produção. E o ..P_afs que teve _este ano a segunda
mruo~ safra agrícola _de sua história, terá no ano Vindouro,
. a sua maior safra agrícola de sua história. Não estamos somente aumentando a safra, estamos melhorando a qualidade da
nossa safra, aumentando a safra, estamos concorrendo com
grandes produtores mundiais e criando condições, a um s6
tempo, não _somente para ~elhorar a alimentação do povo,
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ajudando assim a baixar a inflação, mas também criando condições de aumentar nossas exportações, melhorando conseqüentemente o desempenho da nossa balança comercial e
concorrendo assim para a desejada retomada do processo de
crescimento de todo País.
Sr. Presidente, gostaria de dizer que a prova do êxito
do Presidente Collor na sua política agrícola pode ser expressa
também em alguns dados que Sua Excelência fez_ questão
de trazer ontem à debate durante a solenidade que lançou
o Plano Agrícola~ 1922193.
Diz Sua Excelência:
~'Nossa expectativa e esperanças com relação a
safra 1991, 1992 foram mais do que confirmadas. Em
1992 não há sequer previsão de importação de leite."
Era um absurdo, e ainda o é, repito, hoje, que importemos leite, feijão, às vezes, milho, principalmente um país
com vocação agrícola, agropecuária comó -o nõsso. Mas o
fato é que isso ocorria e, graças às providências toinadas o
ano passado pelo Presidente Collor, através, de modo especial, do Banco do Brasil, este ano não se importou leite e
.
no próximo ano também não se importarão.
Sabe-se que em períodos anteriores chegamos a impOrtar
cerca de 100 mil toneladas/ano. Também em 1992 regístramos
o mais intenso fluxo de exportações da história, do complexo
de soja. Nunca se exportou tanta soja em nosso País quanto
neste ano.
As exportações de carne suína no pririteiro semestre d~ste
ano foram 140% superiores a de 1991, o que representa,- também, uma prova de pujança no setor. As exportações de carne
bovina, no primeiro quadrimestre, foram 55o/O superiores a
do ano passado. O crescimento estimado do produto agrícola
de 1992, chegará a quase 9% - e sobre esse assunto,
Presidente, quero voltar a comentar um pouquinho mais
adiante, no desenvolvimento "do meu discurso.
O crescimento projetado da lavoura ultrapassará os 11%,
ou seja, muito acima das expectativas ·do próprio Governo.
Somente a movimehtação de safra agrícola vem utilizando,
aproximadamente, 52% da frota nacional de caminhões.
Ainda, ontem, quem leu os jornais e ouviU ó noticiário
das emissoras de televisão, observou-que um dado que cresce
no Brasil- e cresce muito bem, além da venda de automóveis
que cresceu significativamente - é a venda de caminhões
e ônibus. Pergunta-se: qual a razão disso? A razão está no
desenvolvimento da safra agrícola. Na proporção em que o
Governo estimulou _o desenvolvimento da agricultura e da
pecuária, "isso teve um efeito indutor sobre toda a atividade
económica, chegando, inclusive, na indústria de bens de capital e, conseqüentemente, na indústria automotiva, beneficiando, indiretamente os automóveis mas, sobretudo, a venda
de caminhões, tratores e ônibus, permitindo com que, como
já disse, a agricultura alavancasse outros setores da atividade
económica.
Sr. Presidente, esses dados são todos muito significativos
e, de alguma forma, mostram que o Govemd- brasileiro está
no caminho certo. Em que pese críticas e restrições que tem
sofrido, não podemos deixar de exaltar, mais do que reconhecer, essas conquistas extreinãmente irriportantes p-ara o nosso
País.
- -- -Desejo, também, continuando a análise da solenidade
ontem realizada, durante a qual o Presidente Fernando Collor
lançou a nova safra agrícola, fazer algumas observações produzidas por Sua Excelência:

sr.
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''Para a safra do biênio de 1992193, seguiremos
buscando continuamente ajustes dos_ instrumentos de
política agrícola. O crédito não faltará ãqueles que estiverem dispostos a dar ao Brasil o melhor de si para
_alcançarmos resultados cada vez mais positivOs no campo."
_ Disse mais Sua Excelência:
"Somente para custeio estarão disponíveis cerca
de 2,5 bilhoes de dólares, cerca de um bilhão a mais
__ do que na safra passada. Ao mesmo tempo em que
estamos reforçando, em mais de 200 milhões de dólares
·a- disponibilidade para investimentos."
No ano passado, quando o Presidente Fernando Collor
anunciou a liberação de recursos ·no montante de mais de
3 bilhões de dólares, muitos foram céticos e não acreditaram
que isso fosse acontecer ou- que não fosse possível ao País
realizar essa proeza. E o dinheiro saiU e a safra se realizou.
Este ano, Sr. Presidente, vamos ampliar o programa realizado no ano passado, e ampliá-lo significatiVamente; Mais,
além do custeio está assegurada, já, pela alocação prévia de
recursos, o finaiiciamento da comercialização da safra. Então
isso baliza, ou melhor, sinaliza para o produtor a certeza
de que ele pode plantar, porque sabe que vai ter como comercializar. Isso nas mais diferentes Regiões do País, prestigiand~ os mais diferentes setores e segmentos da atividade primárf3.
'da ecOnomia:Gostaria, também, Sr. Presidente, de dizer algo que já
tive ocasião de salientar, que consta também do discurso do
Presidente Fernando Collor:
"A pesquisa agropecuária disporá de 135 milhões
de dólares."
Vejam o esforço que o Govern,o _:faz para o desenvolvimento ciEmtíficO e tecnológico e, de modo especial, no desenvolvimento de uma tecnologia da ciência e da pesquisa mais
adequada à agricultura tropical.
O mestre Gilberto Freire, que fei estudos pioneiros sobre
tropicologia e luso-tropicologia, insistia muito que· no desenvolvimento das pesquisas, da ciência e das tecnologias, nunca
nos voltávamos para o estudo dos nossos problemas, problemas especificamente brasileiros, o Brasil que é, reconhecidamente, uma Nação preponderantemente tropical.
Então, veja, Sr. Presidente, que o Governo está agora
atento a essa realidade e - quem sabe - se desenvolvermos
uma boa pesquisa para os trópicos, se conseguirmos incorporar
novas tecnologias para essas regiões, se iiãb estaremos também
ajudando outros países do Terceiro e do Quarto Mundos nas
lutas que empreendem para o seu desenvolvimento.
Digo sempre, ao desenvolvermos, por exemplo, a agricultura: do cerrado _ou do semi-árido ou a pecuária adequada
a essaS regiões que têm reduzida oferta d'água, quem sabe,
não estarell!os também criando condições para vencer problemas que a Africa encOiltra, sobretudo a África mais tropical,
ou seja, aquela que tem problemas semelhantes e que não
podem ser despartidos dos nossos. Assim, acredito que, por
meio desses fatos, de alguma fonna o País dá um exemplo
para o mundo.
Estamos, através da Embrapa- e volto a falar da _Embrapa, porque a vi nascer, Sr. Presidente, concorri para o seu
surgimento, ~abalhei na elaboração do seu projeto-, colhendo os frutos de um esforço que foi~ coin muita dificuldade,
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plantado em terra adusta e sáfara, há cerca de quinze anos.

A J?mbrapa aí está! E trazendo novas tecnologias, novas tecnologtas que vão fazer com que não somente permitam o florescimento da atividade agropecuária em nosso País~ mas·- quem
sabe - exportar essas tecnologias para os países que; Coni(f
o nosso-; reclamam também o a porte desses instrumentos como
forma de desenvolverem as suas atividades.
Sr. Presidente, não é só a agriCUltura que está crescendo.
O ~inistro Marci1io Marques Moreira, há cerca de quinze
dias - mantive uma conversa informal COm S. Er - fez
questão de dizer algo que ainda não estão sendo vistd: de
forma sustentada, o País já retomOu O seU-processo de crescimento. Por quê? Porque, primeiro, encerramO~fO-noSso contencioso externo, cujo ponto mais saliente foi a negOciação
com os bancos privados, com a assinatura do term-sbeet, firmado em Nova Iorque no mês passado. Em segundo lugar, porque, graças a um esforço que o Governo fez, internamente,
de reorientação das atividades do Estado, de mode-rnização
de economia, de agregação científica e tecnológica, o País
começou a encontrar o seu caminho.
E lógico que tem sido um caminho penoso, porque com~
bater a inflação, reduzir o déficit: público são medidas _duras
e, por isso mesmo, nem sempre os governos gostam de adotálas, porque elas contém fnsita, embutidas dentro de si, uma
elevada, uma elevadíssima, diria, característica de impopularidade, ou seja, elas são medidas que, sob o ponto de vista
social, pelo menos sob no primeiro instante, não desfrutam
do desejado apoio da sociedade e de modo especial daqueles
que são menos informados._ · ~
· _· ·
Mas, Sr. Presidente, aproveitando o comentário que faço
sobre a questão agrícola, o Ministro Marcílio M~rques Moreira
pode exibir, este ano, dados de retomada do crescimentO
com o_ combate à inflação. Ou seja, o País retomou o processo
de crescimento, com a inflação que está sobre controle e tende
a tercaráter de redução. Não vou apontar aqui todos os setores
da atividade económica, mas posso dizer a V. E~, Sr. Presidente, que todos os setores da atividade económica no País
já acus~_ crescimento: E nãO é à - toa que Ci IPEA, atr3:v_é~
do .seu Grupo de Acompanhamento Conjuntural - o _G_.AC,
estima que o País pode crescer 2,3 este anó.- Essa estimãtiVa
Sr. Presidente, refere-se apenas até o mês de junho. Ma;
tenho certeza- e espero estar confirmando iSso em de_zembro
-que vamos chegar a 3%, porque, como se sabe, as atividades
económicas geralmente têm um crescimento mãior nó SegundO
semestre, embora, já no primeiro semestre, isso nos asseguraria um crescimento de 2.3%.
Vê-se, portanto, que o País retomou o -~u processo de
crescimento.
__
Sr. Presidente, como prova do que afirmo, ncf períódÕde janeiro a junho deste ano, o Brasil acusa um creSciniento
significativo de alguns setores_ da atividade industrial, se com-parado com janeiro a junho dq ano passado~
V amos analisar apenas alguns dados, que são isentos e
significativos, pois não se pode tomar como indicador a receita
fiscal, visto que ainda é muito alta a sonegação no País a economia-informal é uma realidade-,- apesar de se buscar
encontrar meios para ampliar a cidadania
Quanto à produção siderúrgica, crescembs, em relação
ao ano passado, algo superior a 4%.
O consumo de energia elétrica cresceu-~ neste semestre,
em-tomo de· 7%, o que próva um dinamismo ~ atividade
económiCa e, conseqüentemente, o ~rto do Governo.
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A produção de cimento, que também havia sofrido uma
redução, melhorou.
A indústria automobilisticã cresce ·significativamente.
As exportações acusam também crescimento.
Enfim, Sr. Presidente, não é apenas o setor agrícola que
cresce, mas o País- Como um: todo.
Por isso, concordo, de alguma forma, com uma afinnaçãodo Ministro António _Cabrera, quando ontem, falando sobre
o lançamento da safra 1992/93, disse:
"A sabedoria mais antiga garante-qUe o importante
não é apenas ver tudo, é ver exatamente aquilo que
poucos ou ninguém viu. Estou certo de que ·o Presidente
Collor vê, no Plano, uma nova oportunidade para fortalecer a economia-e impulsionar o desenvolvimento."
Portanto, Sr. Presidente, esses dados, a meu ver, são
muito significativos.
Aproveito a ocasião para solicitar à Mesa que faça cOnstar
dos Anais o discurSo que o Presidente da República pronunciou ontem no lançamento da safra agrícola 1992193.
É uma peça que precisa·ser lida não apenas como prestação de contas do que houve na safra 1991/92,- mas -também,
sobretudp, como ~~~menta para o futuro, sobre a_quilo que
o Governo está realizando e pretende realizar com relação
à agropecuária brasileira·.
Sr. Presidente, solicito a V. E~, também, que faça constar
da Ata dos nossos trabalhos o discurso de S. Ex~ o Sr. Ministro
da _Agricultura, Antônio Cabrera. São peças que se _completam~ São peÇas relativamente pequenas, concisas~ mas que
dão bem uma amostra. .do que o Governo v:~m fazendo nesse
setor tão_ importante da nossa, vida, tão importante do nosso
Pais.
. .
.
Sr. Presidente, Srs. Senadói:es, não gostaria de ericerrar
as minhas palavras sem dizer também que tem sido grande
a repercussão na imprensa dessas medidas que o Governo
vem de adotar. E salientar, inclusive, o quanto é -importante
o papel da imprensa nesse quadro, porque ajuda a fazer com
que o agricultor, aquelas pessoas que, muitas vezes, vivem
distantes até dos centros. de decisões e, conseqüentemente,
um pouco à margem dessas realidades, ou seja, das decis_ões
do GJvemo, possam, de alguma forma, dar a sua contribuição
para que o País cresça e se desenvolva.
Digo sempre que a ação de governo é solidária. Ninguém
govetna soziilho. Governo não é _só o Presiclente da República,
não é só o Poder Executivo; GovernO são so Três Poderes:
o Executivo, o Legislativo e o JUdiciário. -Governo é, de alguma forma, a sociedade como um todo~ uma vez que se constitui
a partir do momento- em que há uma opçãO- popular. Por
isso, 'é necessáriO que tódõs colaborem, para que os objetivos
encetados pelo Governo sejam fielmente CUmpridos e desenvolvidos.
Sr. Presidente, considero o -diã. de ontem importante para
o País, para que se reafirme a grande prioridade na agricultura
e, por esse caminho, reafirme-se a certeza de que o País retome
o seu- processo de crescimento. Ao fazê-lo, estará, por esse
caminho também, criando condições para que·a Nação possa
conhecer melhores dias.
. ·Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
~tisfeito por poder constatar que estamos no caminho certo
e ·que Deus haverá de nos ajudar nessa jornada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

\
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O" SR.
MARCO MACIEL EM SEU DISCURSO:
PRINCIPAIS MEDIDAS
Serão destinados US$5,2 bilhões (Cr$22,5 trilhões para
o custeio da safra 1992193.)
. "
"
" " ·"
O BNDES destinará US$2 bilhões para financiar programas agroindústriais.
O Governo federal zera a_dívidado Proagro, coin ~_libera~
ção de Cr$700 bilhões para o pagamento de atrasados~
Liberação de US$200 milhões para eompra de máqtiimis,
equipamentos e cOnst:ru_çãó de armazéns nas_ fazendas produtoras.
Empréstimo de US$130 milhões do BÍD para a Embrapa,
com o objetivóode modernizar a agropecuária no Centro-Sul.
Liberação de Cr$200 bilhões para o- corredor Norte de
exportação.
_
_
"
Redução de 30% para 20% da alíquota incidente sobre
iinportação de tratares.
. . _ "_
Redução de juros: 6% ao ano IJ].ais TRD _para rn~riiprodutores e 9% para os demais.
--Criação da UREF (Unidade de Re_{erªncia Rural e
Agroindustrial) para substitUir a TR na cofteÇão de indicadores agrlcolas com preço míniri:J.o, sãldos devedores de crédito
e seguros do Proagro.
_
_
_ ___ _
Unificação daS categorias de médio graride "ProdUtor_;_
permanece a de miniprodutores_.
_ _
Lançamento do programa de privatização de armazéns
da Conab nos próximos dias, com previsão de venda de _643
imóveiS até o ano que vem.

e

DISCURSO-DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NO LANÇAMENTO DA SAFRA
AGRÍCOLA
-

Brasflia, 6 de agosto de 1992
A cerimônia de assinatura do Plano para a Safra Agrlcola
de 1993 é pata mini e pãrã. meu- Governo um móirierito de
especial alegria.
Hoje, lançamos novas estratégias e meâidas que vãO ajudar o trabalho do produtor rural no ano que vem.
Mas este também é um momento de comemoração dos
resultados excepcionais que alcançamos na safra 91-92.
Em setembro do ano pas$ado, recebi aqui, neste Palácio,
lideranças ligadas ao campo que me vinham pedir a liberação
urgente de recursos para safvar a .agricultura nacional.
Ouvi com atenção as suas reivindicações; em seguida,
~onvoquei_ o Ministro da Agricultura e a equipe económica
para debate_r_ e- solucionar a questão.
Com a sensibilidade do Ministro Marcílio e. a, diligência
do Ministro_Cabrera, o resultado foi o que se viU: o dinheiro
cheg<?u na medida e na hora certa para que o agricultor pudesse
plantar, quebrando recordes de produtividade.
O esforço deste Governo em dar apoio integral e prioritário à agricultura não parou aí: vieram pedir-me modelos
novos e definitivos âe incentivo à produção rural, e, em outubro passado, adotamos um conjunto de medidas que continuam a revolucionar a política agrícola, elimiilando artifiCialismos, fortalecendo a iniciativã privada.
-- - Essas medidas provocaram mudanças estruturais profundas, que complementaram as propostas do Plano Nacional
Agrícola, a Lei Agrícola, sancionada no infcio -de 1991, e
a instalação do Conselho Nacional de Política Agrícola, inicia-
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ti vas que I_>romoveram ganhos reais de produtividade, a partir
~a.

consolidação- de estrutura de mercados livre~ e COI;Jlpetitivos.
Maior segurança, prosperidade e tranqüilidade no campo
significam mais-comida na mesa do trabalhador, a melhores
preços, trazendo para baixo os índices de inflação; significam
também, mais divisas do exterior, para financiar a retomad~
definitiva do crescimento económico.
Assim, nossas _expectativas. e esperanças com relação à
safra de 91/92 foram mais do que confirmadas:
-· ~-- -em 1992, não há sequer previsão de importação de
lette, o que contrasta com períodos anteriores, em que impor~
távamos, na média, cerca de 100 mil toneladas/ano;
-também em 1992, registramos o máis intenso fluxo
de exportações da história do complexo soja;
-as exportações de carne suína, no primeiro semestre
deste ano, foram 140% superiores a 1991;
· -as exportações de carne bovina, no primeiro quadrimestre, foram 55% superiores ao ano passado;
- o crescimento estimado do produto agrícola, em 1992,
chegará a quase 9%;
- o crescimento projetado da lavoura ultrapassará os
11%;
---'-'-somente a movimentação da safra agrícola vem utilizando aproximadamente 52% da frota nacional de caminhões.
Como conseqüência direta dessa vitalidade económica
do campo, nosso Produto Interno Bruto crescerá cerca de
2,5% o que significa aumento de renda per capita de 0,5%,
avanço que não ocorria há quatro anos.
Senhoras e Senhores,
Esses são apenãs ·alguns dos excelentes indicadores que
conquistamos na última safra.
São o testemunho vivo de que o campo acreditou no
seu potencial, de que o produtor rural é um agente funda~
mental no processo de reconstrução nacional e de que virá
do campo o impulso irreversível para a modernização do País.
O Banco do Brasil- é preciso ressaltar- tem desempenhado um papel decisivo na "revolução verde" de meu Governo: resgatei outro cóinpromiSs_ó que assumi com a Nação ao
recuperar a sua vocação agrícola, transformando-o, hoje, por
eXcelênci~, em casa do agricultor, um banco de fomento e
apoio ao setor rUral.
Quero expreSsar minha g:r:ati.dão ao Presidente do Banco
do Brasil, à sua direção e aOs milhares de funcionários do
Banco, que não têm medido esforços na tarefa de assistir
o produtor.
Para a safra do biénio 92/93~ :~ieguiremos buscando continuamente ajustes dos instrumentos da política agrícola: o crédito nãe faltará àqueles-que estiverem dispostos a dar_o melhor
de si para alcançarmos resultados cada vez mais positivos
no campo.
Somente em-Custe10;estarâó-disponíveis recursos da ordem de 5,2 bilhões_ de dólares, cerca de um bilhão a mais
do que na safra passada, ao lnesiDo tempo que estamos reforçando em mais 200 milhões de dólares a disponibilidade para
investimentos.
·
___ A pesqll:isa igropei:uária~ Como aqui já foi referido, disporã âe 135 milhões de dólares, enquanto o Proagro receberá
15_Q_milhões de dólares, o equivalente a cerca de 700 bilhões
de cruzeiros.
Outras medidas agora adotadas são:
- implementação de linha de crédito de financiamento
rural para irrigação;
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-privatiZaçãO dos annazéns do Ministério da Agricul~
tura, começando já pela venda de 133 deles;
- adoção da "caminhada tecnológica para o campo";
eliminando limite do crédito rural para o produtor que seguir
t tartilha técnica da Embrapa.
Mas o pleito mais irriportante que e:stamõs --·atendendo
i 'b ~desejo do setor agrícola de ter regras claras e estáveis,
qife não mudam ao longo do tempo.Assim, todas as normas estabelecidas no ano passado
~anecem inalteradas e em pleno vigor, com destaque para
-. fua de juros mais favorecida e a garantia -de plantio até
~ Vénda do produto, iniciativas que tão bons resultados já
'!i6's <:leram.
Senhoras e Senhores,
A cada dia se renova o orgulho que tenho de governar
~ogrande País.
A caminhada cívica que inida:rhoS ·em 1990 dá passos
~s rumo ao grande destino de nossa gente.
O agricultor confiou e continuará a cOilfiar eni iíieu Gõ~o porque sabe que tenho um compromisso firmado- com
ô:SCU bem-estar.
Jamais os milhões de lares no campo;- em que brilham
~~r~ as luzes da esper3:nça, d_eixarão de co~~ar c?~~ mfnha_
'86.1i~anedade, com meu mcenttvo e com meu apo1o. -É com a força da agricultura, cOm a determinaçáo incan~1 de um povo que, de cabeça erguida, nunca perde a
~.e o otimismo, que haveremos de reconstruir o Brasil solidá"'!ti.O=e justo, com que todos sonhamos.
Nesta tarefa, tenho certeza, Deus continuará a nos aju~r!

Em anexo, discurso do Exm<> Sr..Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Antônio Cabrera, na soleni~ ~
dade de lançamento da safra agrlco/a 92!93.

Senhor Presidente, _
_
__
Produtores e Trabalhadores Rurais dQ_-Bra_si_H . Este é um- eilcontro que estava marcado. Há um ario,
~os, aqui mesmo, um compromisso: voltarmos para o
~po e tirar da terra um Brasil Novo. Diap.te do Pre..sid.ent~
-ilkt.'tiepública, de outros Mini$(ros, de Pre~identes de Bancçs,
'\fie'!Parlamentares -diante do povo brasileix:o -assurríi~
~e dos meus companheiros agricultores, o desafio. de. enGer os paióis e retomar a caminhada do Bra~il para o Primeiro
'!Ji~Mndo.
.. ··~
~ ..
Hoje, estamos prestando contas:
. . ___ _
-70 milhões e quinhentas mil toneladas de grãos;
-35 milhões de toneladas de bortigranjeiros; --30 milhões de toneladas de frutas;
- mais -de 8 milhões de_ toneladas de_ caffies;
-12 bilhões de litros de leite;
·
-1,5 milhão de toneladas de algodão para tecidos; . ·
- 200 milhões de toneladas de cana para produção de
~ar e àlcool;
- 30 milhões de toneladas de frutas pai'a produção de
~i»s e bebidas, e 2 milhões de toneladas d~. café e ca<:au.
Este é--c,-r:esultado _de 30 dias_ e muitas )1oites de poéira
~ti()l, de chuva e frio, de sono e cansaço, através do Brasil,
pt:a refazer a agriCultura brasileira e resg~~ar a esperanç.a
·~o_-;povo, confirmando o setrprojeto de Reconstrução ..
De volta à sua presença, Presidente, .trago a resposta
itlolhomem do campo - a safra cheia, que ~J~da a ~tabilizar
!.la.frilflação, promove_ o cres.:çjm.ento da econ<?~ia no ipt~rior,
~a empregos, move fábricas, faz crescer· as ·exportações 1ttáz, de volta, a esperança, a fé e a confiança.
·

ew
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Mas, senhores, como- a vida é um eterno recomeçar e
a estrada se faz ao andar, viemos trazer uma nova proposta,
levantar um novo desafio c _ convidamos Vossa Excelência
para dar a partida a uma nova grande safra, um plantio de
trabalho, tecnologia e perseverança - abrindo caminho para
uma colheita de alegria e da fartura.
Para esta joTnada, Senhor Presidente, contamos com a
coi"agem e a força do produtor e do trabalhador rural brasileiro. Contam9s com _a se,r!edade, o p~triotiStno e abiavUra
daqueles que semeiam a:limen~os, plantando a paz, cultivando
a vida.
E precisamos contar, mais uma vez, coin a cooperação,
a parceria e a compreen-são de. brasileiros ço,mo o.Mini~tro
Marcílio e os PreSidentes Lafa~ete, Francisco Gros e Mediano.
Nosso maior tesouro é a coragem do homem do campo,
o_ seu _entUSiasmo. ES:te homem traz a mão calejada e abençO'ada, porque mais abençoado_ do ."Que· Ç> .fruto l a·:irião que
s_emei_a, .:;uida, colhe e_ cii'sttibui._ OS CáloS das mãos_dQs trabalhad~r_es, S7nhor -Presidente, assi.Dl coirto- as· ru·gas que vincam
seu--rosto,'· são as _credenciaiS, as referêriç:ias --rÍl.edalha e
condecoração· do herói-anónimo e.'SoP,tárió-,_ que-ti:r·a-_da terra
a essência da vida. -· ·
. . Este. ~ntusiasmb é· a riossa cert~za de que teremos uma
outra safra abuitdante: A pióf'fã.lência que pode acontecer
a-um-homem, é a perda de entusiaSmO, -da vontade de lutar.
Assim como_ o homem que remove uma montanha começa
carregando pequenas pedras, milhões.de mãos calejadas plantarão Uma imenSá lavoura e as colheitas formarão uma cordilheiia-;- qüe afravess~rá o País .do Norte a_o Sul, espalhando
_
alegria e renovando a· disposição para o trabalho.
Está·em suas-mão~~ Ptesidente, um plano de safra como
jam:ais foi elaborado, e proposto· neste País. Um plano seguro,
firme, cól:_lC!'~to,_~que abre, oportunidade para que o produtor
busque a maior produtiVidade, ·exercitando toda a sua capacidade e potencialidade de trabalho.
·•· ---=-A sabedoria mais antigà ·garante que. o importaD.te não
é..apeilaS ver tudo- é ver, exat~mep.te, aquilo que poucos
ou ningUém viu. Estou_ ~rto de _que o nosso· Presidente vê
no Plano uma nova bportunidade para fortalecer a eçonoll).ia
e impulsionar o desenvolvimento.·
Confiamos em Stia visão; n·o· s~u ·comando para aproveitarmos os ventos favoráveis~ pois sabemoS para onde ir. E
.quando o homem nã,o sabe para onde. deve _ir, nenhum vento
o ajuçiará.
·Vamos agora, Senhor Presidente, perseguir a produtividade, a renda, o lucro d.o_ produtor - porque o lucro do
homem do cru;npo é a energia que vai -impulsionar a .economia
no fundo dos. sertões: e.. n.as .tna).s longíp.quas. comç.nldad~s.
sem_ que o" Governo preci~ int.ervir_ou-atrapalhar.
··~A melhor 'C:IiStiíbU.íçao·He· nqueZa, é 9 f~rt~lecimento econõffiictfdo produtor;•a reirldiiétação do trabalhador.
Me atrevo a peri~át q~~-p~demOS.Óal-.um b~~bq_d.i irã~s
na pobreza e na miséria que- ~inda machucam nossos corações
e ferem nossas consci~ncias. Pod~mos f~r brotar em cada
riocão .uma pe_qu~9~:{ábd~~ mll.~Oi~ho, nas~f uma:q_fiçina,
cr~sç,er l:J.ID _n~~.O nt;&Ó9~o. ·:·:''., '··· 1
Temos pela· frente, além ·.de ·1,1m desafio da eficiência,
wna: batalha- pela produtividade_,. empregar a melhor tecno. logia, eliminar ·as· perdas e desperdícios_ e reduzir os custos
. ""7 .'UJ11 chamamento, uma convocação para a esperança, um
desafio de confiariça em -nós, no nosso trabalho, na sua firme-..,
za, Presidente- e no próprio Brasil.
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O. -tamanho do Brasil será, sempre, o tamanho da sua
produção agropecuária. Temos a maior riqueza que uma nação

pode ter - a terra~ o sol, a água --e o trabalho da gertte
do campo.
Nossa prop-osta é encher novamente os paióis brasileiros
-porque o ensinamento bíblico é claro: "0 Senhor determinará que a benção esteja nos teus celeiros". E assim será,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) - COncedo a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, entre os dias 9 e 14 de agosto próximos, será
realizada a IX Conferência Nacional de Saúde.
Um dado que me parece importante ressaltar é que a
Lei n• 378, de 13 de janeiro de 1937, irtlpós ao Poder Executivo
a execução de conferências nacionais de saúde de dois em
dois anos.
No espaço de 54 anos, o Brasil deveria ter assistido a
cerCa de 27 conferências nacionaiS de saúde. No entanto~ nesse
tempo, tivemos apenas 8: a primeira, realizada em 1941; a
segunda, em 1950; a terceira, em 1963; a quarta, ·em 1967;
a quinta, em 1975; a sexta, em 1977; a sétima conferência,
em 1980;.e a oitava Conferência Nacional de Saúde, em 1986.
Ao analisar os temas de cada uma dessas conferências
nacionais pudemos sentir, ao longo desses 54 anos, uma mu~
dança progressiva. Ela iniciou buscando um diagnóstico da
condição sanitária brasileira. Numa segunda fase, começou
a propor uma organização para_os serviços de saúde do Brasil.
Numa terceira fase, ela inicia a expansão desse trabalho para
aquilo que poderíamos chamar de atenção básica para a interiorização-das ações de saúde. E nessa quarta fase, ela inicia
· o que chamo da inse;rção política da saúde no contexto nacional.
É bem clara a diferença exltre a printeira conferência
e a oitava. Esta teve como tema: "Saúde como direito de
todos e Reformulação do Sistema de Saúde e financiamento
do setor".
Creio que eSSa última Confel-ência, a oitava, instrumentalizou em grande parte aquilo que foi debatido durante a
Constituinte e permitiu, inclusive, que vários itens que foram
aprovados ao longo de várias discussões, quer nos níveis municipal, estadual e federal, viessem a fazer parte, constituir o
nosso Capítulo de Seguridade Socilll, particularmente no que
diz respeito à saúde.
._
Essa IX Conferência se realiza no niomento que me pare~
ce extraordinário. Extraordinário na medida em que o anterior
Ministro da Saúde se recusava a realizá-la, alegando de um
lado a situação politica vivida pelo País<;-de outro, as dificuldades económicas; por fim uma àlegação sem dúvida de pouca
inspiração, que foi a de não precisar realizar IX Conferência
de Saúde, pelo próprio fato de que nenhum plenário de saúde
poderia representar mais do que os trinta e cinco milhões
.. de votos que o Senhor Presidente Cóllor de Mello conseguiu
na última eleição.
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É evidente que todos esses argumentos levavam a desem...
bocar numa questão: não deixar que se reunisse, em Brasíl~a;
um número significativo de pessoas que se preocupam com
relação à questão de saúde, pelo próprio fato de que o MinisJro
não detinha a condição de conter tUdo o que pudesse acontecer_
d~ntro de um plenário de duas mil ou três mil pessoas.
- -COm a mudança de Ministro, com a assunção de: Adj.b
Jatene, o que vimos, desde o· primeiro mOinentó, foi qUê
S~- Ex• c.olocou para aqueles que estavam envolvidos com_ a
IX Conferência toda a liberdade, quer no sentido da localização, quer no sentido d,o tem4rio. ~ estamos assistindo _ã.,O...§.
últimos preparativos para que eSsa IX Cohfer_êiicia a:cont~,
Faço ·questão de ressaltar a inteligência, o espfritõ d~~p
crãtico e, sobretuâo, a ãutoridade. que o Dr. Adib :ra~ª-e
tem, como profissional do setor de saúde, p3ra poder fazer
uma reunião com três mil participantes, deilfió da qual se
discutirão temas da maior iri:Iportâncía, da maior signifi~-ª.Q, _
tiias que, certamente, ficarão nos balizamentos do que Qe_ve
ser uma Conferência Nacional de Saúde_.
Essa conferência terá quatro painéis principais e temas
específicoS. Entre oS painéis principaiS~ há o-de "Implemen~
tação. do_ Sistema Único de Saúde, com Descentralização ~
Municipalização; Gestão Pública e Privada~ R~_rsos HUIJ1~~
nos e Modelo Assistencial; o segundo corresponde ao "Controle Social da Seguridade Social e no Sistema Único dejta!)de;" o tema seguinte é sobre "Sociedade, GoVerno e Saúd.e,
Políticas de Ajuste Económico e Estrutural, CQnseqüêQ_çi!s
nas Políticas Públicas, Custo Social e Democracia''; e o quar,to
tema é sobre "Sociedade, Governo e Saúde, Políticas PúbLicas
e os caminhos da Seguridade Social no Brasil".
Creio que só esse- teril.ário~""pcir si,~ define que· a CO_illerência Nacional de Saúde, que teve um estágio municipal,
um estágio estaâual, e agora terá um estágio federal, tentará
apanhar aqUilo que é diretriz, dentro da Constituição br;.si~
leira, e verificar.á a maneira âe como irá implementar ess.as
diretrizes que foram fixadas na nossa Carta Magna.
Acredito que não existe nenhum indicador melhor e-;!!_i-_0
teríamos, certamente, melhores pessoas para avaliar a fonna
de aplicar a própria Constituição do que o grupo que-,$etá
reunido aqui em Brasília, ná Universidade de Brasíli:;t.._...$io
três mil participantes, entre Servidores da área da s:túdec.._e
stfvidores de outras áreas ligadas à saúde, mas, sobrt!,t;.u,:do.
contará com a enorme e extraordinária participação de ~i~
zações não-governamentais e de pessoas que se utiliz~ :elos
próprios serviçOS de saúde.
_ Creio qUe·~ Cortl isso, vai Ser pOssível, dentro do ;,.tema
principal da conferência, que é am.uD.icipalização~ verificarmos
as grandes e extraordinárias disparidades existentes em nosso
País. De um lado, cidades como Sãõ Paulo, com 12 milhões
de habitantes na sua grande São PaUlo; e, de outro, ciQaçtes
com 15 mil, 20 niil habitantes, os dois tipos constituit:ulo,
do ponto de vista político-adirilinistratiVo, -cidades, m.unicí~
pios; todavia, do ponto de vista da operacionalização dos
serviços de saúde, certamente as disparidades são imensas.
Só num congresso desses será possível termos a medida exata
em que essas diSparidades poderão permitir que se fa&a ,\qn
programa conjunto, articulado, mesmo diante dessas disp~~
dades.
Creio que nãd poderemos fugir de uma constatação~'§éri!l,
grave, de que o Brasil, ao longo desses anos, à medid1l Jt_ue
se dispôs a crescer economicamente, fez isso p"rivilegiaildo
determinados setores em detrimento de outros.
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A área económica deste País teve, sem dúvida nenhuma,
ao longo desses 30 ou 40 últimos anos, uma atenção privileM
giada do Governo; a área sõcial, nem tanto. A área foi sempre
colocada como uma enteada, e, dentro dela, a área da saúde.
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sive, prestava serviços à própria Divisão Nacional de Pneumologia Sanitária. EntãO, nós, que vínhamOs -numa queda extraordinária na incidência da tuberculose, pudemos constatar,
nesseS últimos anos, o seu recrudescimento em nosso País,
Afirmo isso com muita tristéza, pelo fato de que este porque cenas formas que não víamos mais nas radiografias,
País, ao longo dos anos, ao invés de aumentar o volume çle formas muito avançadas, escavadas, de pulmão destruído, corecursos destinados ao·setor saúd~, tem feito a redução desse meçam a reparecer em nosso País.
Não é que a Divisão Nacional de Penumologia Sanitária
volume. Em 1977, cerca de 3,6 ou 3,8% do_ Produto Interno
Bruto brasileiro eram destinados à saúde; nesses últimos anos, não saiba como tratar o assunto ou que os técnicos se tenham
afasta.do do conhecimento mais atual, rel3tíVo -à-lllb6iculose;
esses recursos não ultrapassam 2,4% do nosso PIB.
Ora, se sabemos que houve creScimento da população, é que a ·quantidade de recursõs, hOje deStinados ao setor-,
se sabemos que esse crescimento da população foi maíor até tem sido progressivamente menor, e a isso se jUnta a condição
do que o próprio crescimento do PIB; se, ao lado disso, houve de miséria da própria população. Quer dizer, com o desemuma série extraordinária de mudanças do ponto de vista do
prego, com a falta de alimentação, com habitações das piores
perfil da nossa população, o que temos visto é que, se antes· condições, como nós temos tido ao longo desse últimos anos,
com a migração_ para a periferia das cidades, o que nós temos
se dedicava ao setor saúde, per capita, menos de U$ 70 ou
80, hoje se destina menos de U$ 50. Quando isso é _compfado tído é o aumento Dão 3.penas da tuberculose, IDas também
a outros países que chegam a dedicar até US$600 ou 800 da h3.nseníase, que tambéiri- tem aumeritã:do eni-iiosso_ PaíS
per capita por ano, vemos o- quão pouco nosso _País_dedica nesses últimos anos.
ao setor saúde.
O aparte de V. E1é' coloca, então, de maneira muito
Em termos mais objetivos airida, se tocarmos na condição concreta, ·citando apenas um dado, que é o da epidemiologia
do perfil epidemiológico do Brasil, veremos que, apesar de da tuberculose, aquilo que é a situação de saúde em nosso
termos tido uma redução considerável na nossa ·mortalidade País. Tenho certeza absoluta que, enquanto não tivermos competência para discutir as qUeStões soCiais e, -Sobretudo, discutir
infantil, nem por isso a nossa morbídade teve um perfil melhor.
Hoje somos um país com uni coritrataste eXtraól:'dinário, do as questões de saúde inseridas no grande programa nacional
ponto de vista da saúde. É que, ao tempo que existem proble- de desenvolvimento económico e social, não te"remos também
mas graves de doenças crónico-degenerativas, próprias da ida- condição de trazer para o setor saúde os recursos_ necessários
de mais avançada da população, continuamos a conviVei' com para a implementação de tudo .aquilo que se tem acumulado
outros problemas extremamente sérios das populações mais de saber e de experiência em nosso País.
jovens e, sobretudo, das populações mais sofridas, isto _é,
Tenho dito sistematicamente que tenho enorme t"Speaquelas que, ao lado de terem menos idade e por isso serem rança -de que este País, ao longo deste final de século e no
vulneráveis ·a determinadas patologias próximas dessas idades começo do próximo, possa fazer um reflexão extremamente
menores, são também vítirrias de patologias da fome, p~tolo séria. No ano 2010 o Brasil terá 192 milhões de habitantes;
haverá 50 milhões de pessoas com menos de 14 anos; 12 mig1as da pobreza, patologias da misérüi", patologias da falta
de distribuição adequada de renda.
·
lhões de pessoas com mais de 65 anos; 130 mil.ltões de pessoas
reprodutivas e economicamente ativ3S. Seremos o melhor perO Sr. Josaphat Marinho-V. Ex• me permite um aparte?
fil de distnbuição etária de todo o mundo, em qualquer época.
O SR. ALMIR GABRIEL - Com todo prarer, riobre E, coincidentemente, chegaremos a essa situação- sem termos
tido nenhuma política populacional. Se o Brasil, pelas suas
Senador.
lideranças, souber utilizar de maneira adequada essa condição
O Sr._Josapbat Marinho- Não sou, evidentemente, téc.--- e até uma outra que considero também interessante, a
nico no ·assunto, mas, no momento em que V. Ex~ assinala
de estarmos inseridos entre os países_ do capitalismo tardio,
como não se tem modificado- para melhor o problema da o que significa dizer termos utilizado menos os nossos bens
morbidade no País, eu faria uma observação sobre texto que
naturais - , poderá usar as suas riquezas naturais junto com
ali há pouco, no sentido de que volta a crescer, em algumas
uma população que terá o melhor perfil do mundo e fazer
partes do País, inclusive na Bahia, a tuberculose, o que me com _que, com o crescimento de 5 a 6% ao ano, atinjamos
deixou em pânico. Pensei que o problema estivesse, se não 2010 com um Produto Interno Bruto com algo em tomo de
de todo superado, grandemente reduzido nos seus efeitos ma- um trilhão e 200, um trilhão e 300 bilhões de dólares e, com
léficos.
· · ··· ·
··
isso, uma situação bem melhor de vida do que aquela que
O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Josaphat Marinho, possuímos hoje. Agora, não podemos crescer exclusivamente
o aparte de V. E1é' permite que eu me coloqUe pessoalmente em Produto Interno Bruto, sem distribuição de renda. Se
nesse problema. Fui diretor da Divisão Nacional de Pneumo- nós, ao mesmo tempo, não tivermos capacidade para abrir
logia Sanitária e tive a honra de incluir, no programa da Divi-- 28 milhões de novos pontos de emprego ou de renda, certasão, aquilo que chamamos de Programa Encurtado de Trata- mente o perfil que hoje se desenha, dramático no setOr de
mento da Tuberculose. Ao invés de dezoito meses, podíamos
ainda, até porque o nosso País é o terceiro~ hoje, em número
passar a tratar esses pacientes portadores de tuberCulós com de casos de aidéticos.
refampicina, isomíã-.tida e pirazinamida, em apenas 120 dias.
Nossa sociedade tem negligenciado _o problema da AIDS.
Esse fato resultou numa queda extraordinária na iricidência Até aqui, a maioria das pessoas tem refletidos que a AIOS
da tuberculose em nosso País, cujo programa chegou a figurar é um problema -de determinados grupos da nossa sociedade.
entre os melhores programas mundiais de controle da tuber- É preciso ver que o perfil da AIDS em nosso País começa
culose.
a mudar: entre os heterossexuais- o i:lúmero de aidéticos já
Na Bahia, com o·professor José Silveira, tínhamos, sem é significativo; ·e-nti"e aS niulheres o número de aidéticos é
dúvida, um dos melhores institutos de investigação, que·, inclu- extraordinariamente grande.

Agosto de 1992

D1ÁRJO DO CONGRESSO NAC)ONAL (Seção II)

Se não juntarmos préócup·ações quanto ao nosso crescimento económico com a busca de soluções para determinados
problemas de saúde do nosso P"aís, ·veremos a repetição do
que está acontecendo agora na Africa: de cada três crianças
nascidas, uma é orfã de pai ou de mãe aidéticos. Ê esse o
desenho próximõ do Brasil.
Eu diria que estamos vlvertdo um grande e extraordinário
momento de fazer uma rriudança significativa. EspérO que
a IX Conferência Nacional de Saúd~ sc!ja capaz·ae "fef- e~ dar
a este País a instrurilentalização de como operacionaliZa o
sistema, mas que também o conjuilto da sõciedade brasileira
possa refletir nãó apenas sobre o quadro económico, mas
sobre o quadro social, especialmente no que respeita ao setor
saúde.
_
_
_ __ _
Tenho esperança de que o Ministro da -Saúde~ -Adíb Jãtene, juntamente com os três mil membros ·da IX Conferência
Nacional de Saúde, seja capaz, neste momento em que só
se fala em CPI - todas as palavras que se diga-m foram do
tema PC Farias -e coisas assemelhadas são palavras ditas ao
vento; elas não são escutadas - , de obter voz pãià fazer
ecoar por todo o Brasil um" nova reflexão s-obre Ü'-~-~!-!-~~~~i~<?·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Concedo.a pala·
vra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_
___
Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo ~pos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncià
o seguinte discurSo.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. S~nadores.
No momento em que o Brasil iriicíil o--prb"Cesso de efét1Vação
das primeiras medidas concretas relativas à im:ptatação do
Mercosul, julgo maximamente oportUno ·profiot" ã Casa alguns
elementos de reflexão em torno da verdadeir? repercussão
daquele Tratado no seio da vida económica nadóriaL
Sou alertado pelo cientista brasileiro, ProfessOr Ad)' Raul
da Silva, acerca dessas questões, às quais pa:sso;-e-otnti in-tefritediáriô de suas preocupações - agora também minhas - à
consideração deste Plen~rio, n~ exp-ectativa--de ver, juntamente com meus Pares, dirimidas quaisquer· dúVidas porventura existentes, a fim de que se possa assumir um posié:ii:Hiamento confortável-quarifu à matéria e quã.llfõ--à ·eXtensão de
seus efeitos.
Não faz muitO tempo, os-presidentes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai se reuniram -em LaS Leiias,
com a finalidade_de estabelecer um cronograma de implementação do mercado comum entre os quatro países.
A primeira' grande dúVida que se coloca é qti-anto ·ao
poder decisóriO- acercá dóSiiiféfeSses coilllitantes natuátlmenw
te existentes, em especial ao considerar-se a grandiosidade
do Brasil, por suas dimensões, por sua variedáde regiOnal,
por seu po-derio técnico-científico -refletido no avanço industrial, por sua diversidade de renda e por s-ua posição-eCoUômica
no concerto da América Latina.
Observa-se, nesse leque de situações, que é fundamental
o Brasilbuscar proteger seu mercado, seja por adequação de
tarifas alfandegárias, seja por meio de subsídios. Já quanto
ao Uruguai e ao Paraguai, não há interessé evidente nã proteção de sua incipiente atiVidãde industriaL Pelo contrário; a
livre importação, com o- mínimo de impoStOs e -de restrições,
é o que melhor se enquadra em seus objetivoS:. O protedonismo é fUndamental no mundo moderno. Os
Estados Unidos o condenam_, mas talvez seja o País que mais
o pratica. A rodada do Gatt realizada no Uruguai mostra
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que tanto os Estados Unidos quanto a Comunidade Européia
e o Japão subsidiam em larga escala sua produção agrícola;
as marinhas mercantes são subsidiadas por todos os países;
a CEE subsidia sUa iúdústria aeronáutica. A proteção alfandegária e a discriminação são extremamente "freqüentes~no Primeiro Mundo.
_ , .
.
A oponião de que o Brasil é uma das econortüã.s mais
fechadas é irreal. Nosso comércio exterior - importações e exportações- atinge 17% do PIB. Nos Estados Unidos,
.
a relação é de 16% e, no Japão, 17%.
- -Esses dado~ Sã() substanciais na análise das conseqüências
do Mercosul para o desenvo_lvímentà n-aciOnal, tendo em vista
a_ necessidade inabdicável de se ni.ante.r o poder decisório do
.
·
-_-__ ~:~:
Brasil junto aos demais parcetràS.'
Pelo Tratado de Assunção, a~ decisões são tomadas de
forma equalitária. O artigo_l6 é expresso, nesse sentido, ao
afirmar que:
·
"Durante o período de transição, as decis_ões do
-Conselho do Mercado Comum _e_ do Gn,1po Mercado
Conium serão tomadas por consenso e co.m ii presença
de todos os. Estados-P~rtes.''
O artigo-18 estabelece que, a 31 de dezembro de 1994~
haverá uma reunião extraordinária, "com-o óbjetiv-o de- determinar a estrutura institucional definitiva aos õrgãoS de admi~
nistração ( ... ),assim comO as atribuiçõe;s ~specíficas de cada
um deles e seu sistema de tomada de decisões".
Ora. havendo igualdade de voto, o BraSil estará sempre
em·situação de .inferioridade; q-uãn:do seus inte:ressçs forem
-' · ---dlvétgentes erri relação aos áos·de·mais.
Observa-se que, quando a decisão se tomar por consenso,
Oj)ónliá, para -que -o-Brasil não
bastárá que quàlqtier país
pOssa dar encaminhamento â _questões- de seu interesse .. No
caso de voto por maioria, é eVidente que a posição brasileira
também será derrotada, em que pese sua supremacia em relação~ demais nações integraptes do pacto.
.
Embora constitua maioria na_ sociedade, com 80% da
população do Mercosul, 80% =do PIB, superioridade em termos de recursos natu_rais, o Brasil poderá ser dominàdO ffé1a
minoria de 20% ou, no caso de. c.onsenso~ por uma. maioriã
de apenas 1% que é a representatividade do. Uruguai ou do
Paraguai, de acordo com os parâmetros população e recursos
naturais, respectivamente.
Do ponto de vista econômico,-de 1981 a 1988, a·balán.çi
comercial com ·a Argentina apresentou um superávit de 214
milhões dc·dólares anuais, em fav(?r do BrasiL AÍJó.s desencadeado O prOCeSSO de integração -negociado nos últiri10s aÕ.ÓS,
nosso País começou a conhecer déficits, que indicaram valores
médios em torno de 492 m.ilhõ~s de dólares· anuais entre 1989
e 1991, correspondendo a um prejuízo efetivo de 706 milhões
de. dólares por ano.
O mesmo óco·rreu em ·relação ao Uruguai. De 1981 a
1988, a balança-comercial esteve em equilíbrio, acusando cerca;
de 11 milhões de dólares favoráveis ao BrasiL No entanto,
a partir de 1989, regiStrou-se um déficit médio anual de 217
milhões de dólares, totalizando um prejuízo para o Brasil
de 651 milhões de dólares, no período de 1989 e 1991.
Observe-sé ·que nosso País somente obteve déficit, em
1991, em relaçâd a três países_: Argentina, Uruguai e Venezuela, este último por força da importação de petróleo.
Enquanto se- prega a neceSsidade de atração do capital
e tecnologia eStiil.ngeira, o -gOVerno brasileiro estimula _sUa

se
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migração para aqueles países do Mercosul, em detrimento

do mercado nacional, substituindo a produção e causando
descapitalização, desemprego e redução na arrecadação de
impostos fundamentais aos programas sociais.
Agricultores têm se mudado ou adquirido propriedades
no Uruguai e na Argentina, em busca de produzir arroz a
ser exportado para o Brasil, com o beneplácito do Governo
Fed~ ral, através do ltamaraty, do Governo gaúcho e da Associaçã' 1 de Produtores do Rio- Grande do Sul, desejosos ·cte
produ.~ir, no exterior, cinco milhões de toneladas daquele
cereal, para desbancar a produção brasileira do Centro-Oeste
e do Norte."
Indústrias, como a COFi P. estão demitiildo mão-deobra no Brasil e comprando 11bricas ou se associando aos
argentinos, com o intuito de colocar o produto _acabado no
mercado brasileiro.
Estes são alguns pontos preliminares que gostaria de trazer à apreciação da Casa. O aprofundamento destas reflexões
e um exame mais pOrmenorizado do Tratado de Assunção
certamente virão aporta:r rnaíOtes esclarecimentos ao real significado do Acordo para os interesses nacionais-.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares).~ Conoedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~' e Srs. Senado_res;.
Participo a Vossas Excelências o recebimento do Aviso
n' 1095/MEFP, de 28-7-92, do Exm• Sr. Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento, que enctuni.Dha Memorando n1' 108-Decex, de 24-7-92, em resposta ao Requerimento de Informações n1' 408, de 1992, de minha autoria,
em que foram solicitadas informações sobre_ a importação,
pelo Brasil, de pneus usados, bem como de outras mercadorias
usadas, suas quantidades, preços, origens e finalidades.
Esclarece, o referido Memorando, que somente a partir
de 1989, com a criação de item específico na Nomeclatura
Brasileira de Mercadorias (NBM), passou a ser possível a
identificação- do item específico pneumáticos usados (carcaças), entre os itens importados. São os seguintes oS dados
de importação de carcaças, no período:
ANO
1989
1990
1991
1992 (aê~ ...-r.)
As carcaças

UNIDADES
15.722.
151.490
862576
69593
impor~:",..;"~s.

US$/UNIDADE-FOB

5,09
3,24
4,50
.. 6,21

entre janjnov,/91 1 provieram:

UNIDADES
PAÍS
Estados Unidos
383.885 ..
42.002
Alemanha Ocid.
França
27.340
Canadá
19.347
38.717
Outros

PRhÇC: TTS$ FOB
%
75,08
2405.457,00
8,21
92563,00
49.488,00
5,35
15.721,00
3,78
575.549,00
7,58

Segundo o Memorando, as importações de pneumáticos
foram autorizados no entendimento de que se destinavam
a processamento pelas empresas recauchutadoras, sendo reguladas pela Portaria Decex n1'1, de 9-1-92, Hque foi revogada
pela Portaria Decex n~ 18, de 13-7-92", sem esclarecer se,
com tal revogação, ficam abolidas essas importações. Quanto
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a outros itenS, diz o Memorando desconhecer sua importação,
uma vez que a Portaria Decex n9 8, de 13_-5~92, a proíbe.
_ Por fim, jnforma -o Deçex~ não dispor de_dados sobre
a comercialização interna de- tais produtos, p6t-- fugir esta à
sua alçada_.
__
Feito este Dreve resumo, solicito à Mesa autorize a transcrição desta resposta ao Requerimento de Iniorinações n"' 408,
de 1992, nos Anais desta Casa.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
A VISO N' 1095/MEFP

Brasília, 28 d~ julho de 1992.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Primeiro-Secretário do
Senado Federal
Senhor Primeiro-Secretário,
Refiro-me ao Ofício SWn• 44], de 30 de junho de 1992,
através do qual foi remetido o_ Requ,erimento <;le Info_rmações
o9 408, de 1992, de autoria do Senhor Senador Pedro Simon,
__ _ __ _ __ __
sobre a importação de pneus usados.
Em resposta. encaminho a Vossa Excelência cópia do
MeiD.Orãndo n 9 1081DeCex, do Departamento de Comércio
Exterior da Secretaria Nacional de Economia.
Atenciosanlente, - Marcíl1o Marques Moreira,Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento.
MINISTRO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA .
DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO EXTERIOR
Memorando n• 108/Decex
Brasília, 24 de julho de 1992.
Ao Sr. Assessor Chefe da Assessoria de Assuntos_ Parlamentares do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
Senhor Assessor,
Prestamos, a seguir, as informações solicitadaS- no seu
DR/9208152. relativo ao Requerimento de Informações n'
4{)8 formulado pelo Exm~ Sr. SeD.ador Pedro Simon:
1 e 2) Somente a partir de 1989, com a criação de item
específico -n-a Nomenclatura Brasileira de Múcadorias (NBM)
- 4012.20.000 -· o possível identificar as importações de
pileurnáticos us<.>.~ ·1 5 (carcaças), que apresentaram o seguinte
comportamentc
ANO
l989
1990
!991
1992 (jan/mar.)

UNIDADES
15.722
151.490
862.576
69.593

US$/UNIDADB-FOB

5,09
3,24
4;50
6,21

- 3) As iinpbrtãções de pneumáticos foram autorizados no
entendimento_de que o produto destinava-se exclusivamente
a processamento industrial, por empresas recauchutadoras,
e eram regulamentadas pela Portaria Deéex n9 1, de 9 de
janeiro de 1992, que foi revogada pela Portaria Decex n9
18, de 13 de julho de 1992.
4) Não temos conhecimento de importação de produtos
Congêneres, tendo em vista que o artigo 1:7 da Portaria Decex
n1'_~, de 13 de maio_<.!_e 19~1, estabelece que não_será autorizada
a importação de bens de consumo usados.
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5) O acompanhamento da comercialização interna de
bens não é competênccia do Departamento de Comércio Exterior, razão pela qual não dispomos dessa informação.
6) Os mercados fornecedores de carcaças em 1991 Uan!
nov) são os seguintes:

PREÇO US$ FOB
UNIDADES
%
PAÍS
2.405.457,00
75,08
383.885
F.stados Unidos
92.563,00
42.002 - -8,21
Alemanha Ocid.
49.4$8,00
5,35
27340
França
15.721,00
3,78
19.347
canadâ
575.549,00
7,58
38.717
Outros
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bil, há que se considerar, também, as agências bancárias situadas em regiões onde a comunicação ainda é deficiente.
Portanto, no período compreendido entre o recolhimento
e o ingresso na conta vinculada, não há que se falar em re&ultados financeiros auferidos, pois além da iinpOssibilidade de
mensurá-los, o período é utili~do para se adotar procedimentos bancários operacionaiS indispensáveis_ para se apurar
o valor ·correto. a ;ser repassado pelos agentes arrecadadores
ao agente operador. _
____
_____ _
· - Tátõ.bém não se aufere resultado financeiro -np_ período
entre a liberação de recursos para desembolso e seu efetivo
recebiinEmto -pelo tomador. confor:me _está explicitado ao final
da mesma alínea a, art. 2~
A liberação de recursos se faz de acQrdo c<;>m ç cronograma físico-finaliceiro estabele~ido no contrato .de_ financiamento e são transferidos das disponibilidades do FGTS dir~ta:
mente para a conta corrente do tomador.
- Saladas Sessões, 7 de agosto de 1992.- Senador -Valmir
Campelo.
·
·

Atenciosamente, - Helofza Camargos Moreira, Diretora
do Decex.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não há mais
EMENDAN'2
oradores inscritos.
- - Na presente sessão terminou o praZo para apresentaçao
de emendas às seguintes matérias:
Pela alteração da redação dada ao inciso VI do art. 8?_,
- Projeto de Resolução n' 46, de 1992, de autoria do
para:
Senado_r Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a
Art. 8• À Caixa Económica Federal, na qualidade de
recomposição do Quaclro de_ Assessores Legislativos;
Agente Operador, compete:
- Projeto de Resolução n~ _4~ de 1992, de -_iniciatiVa
"VI- expedir aÍos ~o:rnlativos refereP.ies aos proda Comissão Diretora; que ttartsforma cargos efetivos, vagos,
cedimentos
administrativo;operiicionais a serem obserdo Quacko de Pesso~ do ·senado FeQeral, e dá outras provi.:.
vados pelos empregadores e traballiadores no âmbito
dências;
---do FGTS, de acordo com as diretrize_s emanadas do
-Projeto de Resolução n9 51, de 1992, de iniciativa
Conselho Curador."
da Comissão Diretora, que cria o restaurante dos seryidores
Justificação
do Senado Federal e, para administrá-lo, o Serviço de Controle e Fiscalização Alimentar;
Os normativos definem procedimentos: operacionais que
-Projeto de Lei do Senado n•.105, de 1992, de iniciativa
em nada podem conflitar com entendimentos dos demais ór~
da CPI - FGTS, que dispõe sobre o F1,mdo de Garantia
gãos. Além cio_ mais, tais normativos padronizam procedido Tempo de Serviço c dá outras providências.
·
mentos que viabilizam o cumprimento das determinações do
Aos projetas não foram oferecidas e_mendas.
_ - Conselho Curador.
.
0-.Projeto de Resolução n' 46, de 1992, será despachado
As determinações do Conselho é que deVem ser tomadas
às Comissões de ConstitUição, Justiça e Cidadania; e Diretora.
após prévia audiência desses órgãos para evitar conflitos de
Os Projetas de Resolução n' 49 e 51, de 1992, serão
interesses.
despachados à Comissão de Constituição, Justiçá e Cidactania.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. -Senador Valmir
Ao Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1992, foram
Campelo.
oferecidas onze emendas.
- -- EMENDA N' 3
A matéria -v3i à Colnissão de: ASsuntos Sociais para o
exame das emendas.
Pela alteração da redação dada ao fuciso VII do art.
89 , para:
São as seguintes as emendas apresentadas:
Ari. 8• À Caixa Económica Federal, na qualidade de
Agente Operador, compete:
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEl
'~VII---:- definir os_ procedimentos operacionais neDO SENAOO No 105, DE 1992 .
cessáriO$ à contfat3:ç~o _e execução dos_ projetos no âmbito dos programas de Habitação Popular, Saneamento "
Qne dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
Básico e- Infra-Estrutura Urbana a serem financiados_
de Serviço e dá outras providências, nos tennos do art.
com recursos do FGTS-".
235, II, "F", do Regimento Interno.
Justificação
EMENDAN•1
A
definição
de
procedimentos
operacionajs é feita tendo
Pela supressão da alínea a do § 1' do art. 2'
em mente as necessidades, conveniências e condiçõé.s da CEF.
J ustific:ação
Evidentemente que- esses procedimentos devem e têm
A redação proposta apresenta-se tecnicamente imii4vel.
sido sempre definidos de forma a viabilizar a~ decisões do
Qualquer recolhimento, efetuado via rede bancária, neConselho Curador em todos Os seus aspectos, não sendo necescessita de um prazo mínimo para repasse, pois além do tempo
sária nem conveniente a ingerência do Conse_lhQ Ç1,1rado.r em
necessário para a compensação de cheques e conciliação contáprocedimentos internos da CEF.
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Sala das Sessões, 7 de agosto, de 1992. ~Senador Valmir
Campelo.

EMENDAN'4
Pela supressão do inciso IX do art. 89
Justifk:açáo

A disparidade existente entre o valor do património da
CEF, garantidora do risco e do Fundo (hoje o património
do Fundo é de cerca de 1.200% maior do que o da CEF,
com tendência crescente).
A existência de várias entidades na administração dos
recursos, Conselhos Estaduais, Conselho Curador, Ministério
da Ação Social, que somada ao direcionamento dos recursos
fixados na própria Lei, obviamente, não pe-rmite à CEF aplicar
os recursos do FGTS segundo seus critérios próprios, o que
inviabiliza também, que a mesma possua o risco de crédito
das operações.
A concessão de financiamento a Estados e Mupicípios
cujo retomo decorrem muito mais da vontade política do
que de condições financeiras do tori:J.ador, também inviabiliza
a proposta de vir a CEF responder pelo risco de crédito dos
financiamentos do FGTS.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. -Senador Valmir
Campelo.
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Atualmente, para sacar os valores, o trabalhador necessita_apenas comprovar a ocorrência de evento 'que justifique
a movimentação dos recursos, o que representa um avanço,
pois reduz o caminho a ser percorrido e confere ao trabalhador
maior autonomia na utilização do saldo de sua conta vinculada.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. - Senador Gerson
Camata.
EMENDA N•7
Pela alteração da redação dada ao art. 15, para:
"Art. 15. Os depósitos feitos na rede arrecada·
dora credenciada, relativos ao FGTS, serão transferidos à Caixa Económica Federal no 2~ dia útil subseqüente à data em que tenham sido efetuados, passando
a integrar o saldo da conta vinculada do trabalhador
a partir do dia dez do mês de sua ocorrência, quando
efetuados no prazo regulamentar."
Justificação

Propomos a alteração deste artigo, tendo em vista que
qualquer recolhimento, efetuado via rede bancária, necessita
para a compensação de cheques e conciliação contábil, há
que se considerar, também, as agências bancárias situadas
em regiões onde a comunicação ainda é deficiente.
_
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. ...:.. Senador Valmir

EMENDAN'5
Campelo.
~
~
a redação dada ao art. 9'?, para:
u Art. ~
Os recursos de que trata o art. 2~ serão _
EMENDAN•8
aplicados em operações de crédito e na constituição
Pela alteraç~o da redação dada ao§ 49 do art. 18, para:
e manutenção de um Fundo de Liquidez para o atendi"§ 49 Os lrabalhaóores poderão a qualquer momento de eventuais excessões de saques sobre disponimento optar pelo FGTS com efeito retroativo-_a 1~ Qe
bilidades."
janeiro de· 1967 ou à data de sua admiss~o, quando
Jnstlfk:ação
posterior àquela, não cabendo a aplicação do disposto
Sugere-se a alteração tendo em vista que o texto apresenno art. 16, § 2~, desta Lei."
- -~~- -~-- tado é muito restritivo.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. -$enador Gerson
Justificação:
Camata.
- PrOpomos a exclusão do final deste parágrafo, ou seja,
"··-·- aplicando-se às suas contas vinvuladas, no que couber,
EMENDAN'6
o disposto no art. 16, § 29 , desta Lei.", uma vez que a progresPela alteração da redação dada ao § 6' do art. 12, para:
sividade da taxa de juros está garimtida so-riierite para as COntaS
"Art. 12. Os empregadores, ainda que entida':'inculadas já_ existentes eril 22 de s~tembro de 1971.
des filantrópicas, ficam obrigados a depositar, até o
Sala das Sessões, 7 de agosto cte 1992. -Senador Valmir
dia 7 (sete) de cada mês, na conta vinculada de cada Campelo.
trabalbador, a importância correspondente a 8% (oito
EMENDAN•9
por cento) da remuneração a este paga ou devida no
Pela alteração da redação dada ao inciso IV do art. 19,
mês anterior, incluídas na remuneração as parcelas de
que tratam os arrs. 457 e 458 da CLT ea Gratificação para:
de Natal a que se refere a Lei n" 4.090,-de 13 de julho
de 1962, com as modificações da Lei n' 4.749, de 12
de agosto de 1965."
Art. 19. Os empregadores ficam obrigados a:
"§ 6" O agente operador, -com base nas diretrizes
do Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Traha·
"IV- apresentar, no momento da homologação
da recisão do contrato d~ trabalho, o extrato atualizado
lhador, estabelecerá modelos operacioóais que assegudo FGTS."
rem a perfeita identificação do titular da_ conta e do
empregador."
Justificação
Justllk:açio
Propomos a alteração deste inciso, sabedores da impossiA exclusão do texto " ... do emissor dos documentos de
autorização_ dos saques", deve-se ao fato_ de que, no-último bilidade da emissão do extrato regular e tempestiva abranaperfeiçoamento introduzido na legislação, ficou eliminada gendo todos os lançamentos relativos ao período do contrato
a figura do autorizador do saque.
de trabalho rescindido.
Altere~se
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A centralização das_ contas vinculadas mantidas pelos
Bancos Depositários do FGTS ocorreu na forma de transferência de saldo, não permanecendo, portanto, nos registros
da CEF, toda movimentação realizada nessas contas, Mesmo
que ocorresse de forma diferente, os registraS dos movimentos
nas contas vinculadas, mantidos em arquivo magnético, pelo
elevado volume e risco de tratamento de um cadastro dessa
dimensão, são preservados, a partir de um determinado número de lançamentos, em "microfichas'', implicando em razoável
tempo para sua recuperação.
De outro lado, comprovar os recolhimentOs mediante
a apresentação dos documentos utilizados para cada evento
mensal de recolhimento é tarefa árdua para os empregadores,
principalmente se levarmos em consideração a demissão simultânea de um número significativo de empregados.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. ~Senador Gerson
Camata,

EMENDAN'10
Pela alteração da redação dada ao inciso VIII do art
22, para:
Art. 22. O -trilbãlhador poderá sacar recursos de sua
conta vinculada no FGTS, rtas- seguintes situações:

Justificação

Toma-se necessário estender a isenção aos tributos estaduais_ e municipais visto que, caso tais encargos passem a
incidir sobre ós atas e operações praticados pelos agentes
do sistema, os êustos operacionais ·sofrerão imediata elevação
o que implicará obrigatoriamente sua incorporação às tarifas
cobradas ao Fundo, onerando desta forma, os próprios trabalhadores.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 199Z. ~ Senador Valmir
Campelo,

O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- Na presente ses,
são terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 52, de 1992, de iniciativa da Comissâo
DiretOra, que altera o ReguJamento Administrativo do Senado- :F'ederal, e dá outras providências.
-Ao Projeto foi oferecida uma Emenda.
A matéria será despachada às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, para exame do Projeto e Diretora, para
exame da Emenda.
É a Seguinte a emenda apresentada:
EMENDA OFERECIDA AO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N' 52, DE 1992
Que altera o regwamento administrativo do Senado
Federal, e dá outraS providências, 095 terinos do art.
235, D, "A", combinado ocm o art. 401, § 1~', do Regi~
mento Interno.

............... ;;Viii ~- Q~~~-d~p~·;~~~~~~;,;;ê~~;-~~irit~;;;~tos, a partir de 14 de maio de 1990, sem crédito de
depósitos, desde que o titular comprove a inexistência
de outro vínculo empregatícíó, devendo neste caso o
saque ser efetuado no mês de seu anivers_áriO."
Justificação

Conforme determinado em outros artigos, concluída a
centralização de todas as contas da CEF, a mesma deverá
agregar a um titular todas as contas hoje existentes eril seU
nome, entretanto, sem unificá-las, tendo em vista as ponderações efetuadas quando comentamos o inciso I do art. 89
Poderá haver, então, em nome de um único trabalhador
uma conta que vem recebendo normalmente os depósitos e
outras contas inativas, ou seja, oriundas de outros contratos
de trabalho já extintos,
Portanto, o que se propõe é alterar a redaç.ão desde inciso,
permitindo o saque aos titulares de contas inativas desde 14
de maio de 1990, devendo o titular comprovar a inexistência
de vínculo empregatício.
. _" __ __ _ .A medida visa, também, resguardar o flwco finatlceiro
do fundo pois, segundo informações, estima-se a liberação
de cerca de cinco trilhões de cruzeiros a partir de 19 de niaio
de 1993,
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. --,Senador Gerson
Camata,
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EMENDAN'll
Pela alteração da redação dada ao art, 35, para:
'"Art. 35. São _isentos de tributos federais, estaduais e m_u_nicipais, os atos e operações necessários
à aplicação desta Lei, quando praticados pela Caixa
Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários ...

.

.

..

EME!'ji)A_ N' 1 . .

. ..

.

Acrescente-se ao projetO Os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
AJ:t, 6' O parágrafo úníco doarL 178 do .Regulamento
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redaçáo:
"Art. 178, , , ,. :,, . , ... , ..... ,~, ., , , , , .,., ~,-, ,.,,,
·Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de
Taquigrafia:
I , .. , ., , . , ,. , , , , , , ., . , , . , ,, . ,. , , . ··--·,.,, ... , , , ., ... , , , .....
I I - Serviço de Ativídades Auxiliares
III~ Serviço

de Supervisão Taquigráfica

IV- Serviço de Revisão Taquigráfica
V- Serviço de Registro Taquigráfico"

Art, 7' A Subseção VII, da Seção VII, do Capítulo
Il,_do Regul3!!1ento AdministratiVo do Senado Federal, passa
a Vigorar acrescidã dos seguintes artigos, revogando-se os arts.
179,180,181, 182e 183 e renumerando-se os demais; ficando
mantidas na Tabela de Distribuíção das Funções Gratificadas
da Subsecretaria- de Taquigrafia as atuais Gratificações de
Chefes de Seções, FG-2:
"Art.
Ao Serviço de Atividades Auxiliares
compete fiscalizar, orientar e coordenar a eXecução
das terefas vinculadas ao suporte administrativo da
Subsecretaria e executar outras atividades de apoio correlatas.
Parágrafo únicO. São órgãos do Serviço de Atividades Auxiliares.
I -Seçáo de Administraçáo
II ~ Seção de Informática
III- Seção de Operações Eletrónicas"
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"Art.
À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente
da Subsecretaria; executar os trabalhos de digitação,

organização e cc.nsolidação dos dados estatístiCOS;--proceder ao controle interno do pessoal da Subsecretaria;
recolher os períodos revistos e organizar a íntegra dos
discursos e executar outras tarefas correlatas."
''Art.
À Seção de Informática compete coordenar, controlar, orinetar O desenvolvimento do Banco
de Dados "Taqui", assim como alimentar e comPoro seu acervo, e executar outras tarefas correlatas."
"Art.
À Seção de Operações Eletrônicas
compete controlar as operações de som, arquivâr as
fitas gravadas, verificar e Controlar as atividades de
gravação, dar apoio técnico aos servidOres da Subsecretaria e executar outras tarefas correlatas."
"Art.
Ao Serviço de Supervisão Taquigráfica
compete proceder, nas notas taquigráficas-IéVlstã.s-~ observando o estilo do orador, às necessárias correções·
e executar outras tarefas correlatas."
" Art.
Ao S~rviço de Revisão T;aqti.igráfica
compete rever o acompanhamento taquigráfico das sessões Plenárias, Reuniões das Comissões, COnferências
e Convenções e executar outras tarefas cotrdatas."
"Art.
Ao Serviço de Registro "I'aquigráfico
compete coordenar, controlar e orientar_ a: execução
das tarefas vinculadas ao regisltó taquigráfico de Ses- sões Plenárias e -coriiissões, e executar Giitras tarefás -.
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Registro Taquigráfico:
'
- -- ··· ·
I - Seção de Apanhamento e Decifração de Ple:
nário
I I - Seção de Apanhamento e Decifração de Comissões"
_
"Art.
À Seção- de Apanhamento e Decifração de Plenário compete registra"! o ápànham.ento taquigráfiCó de cada sessão 1- contendO tcidôs Qs incide.~:- .
tes, debates, as declarações da Presidé:_q.d;:L 1 cham~~ ,de votações nominais 1 o· reSultado das_v.9t'ações, o teXto ·
das matérias lidas ou votadas, os disc_uf~S e apartes
e demais ocorrências de planário e executil'r outras ta·refas correlatas." _
__ _
_..
"Art.
A Seção de Apanhamento e Decifração de- Comissões comp-ete registrar o ·apanhamento
taquigráfico dos ttabalhos das Comissões, Conferências
e Convenções e executar outras tarefas correlatas."
Art. 8' O item ITI, do Anexo II, do Regulamento AdminiStratiVo do Senado Federal, bem como a Tabela de Dis~ri
buição das Funções Gratificadas da Subsecretaria de Taquigrafia, passam a vigorar acrescidos das segUinú:S Fui;tções Gratificadas; ora criadas:
4 (quatro) Chefes de Serviço FG-1
4 (quatro) Auxiliares de Controle Interno FG-4
Justificação

Pretende a presente emenda corrigir distorções, bem como adequar a Subsecretaria de Taquigrafia do Senado Federal
ao seu novo cotidiano imposto tanto pela implantação da informática no processo legislativo quanto pelas modificações intrQduzidas na Constituição de 1988.
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A partir da nova Constituição ·sutgiu a neceSsidade de
uma Irtaior atuação da Taquigrafia no âmbito das Comissões
não só das Comissões Permanentes, agora com poder termina:
tivo, mas especialmente das Parlamentares de Inquérito hoje em número ilimitado- que necessitam transcrições integrais de ~uas reuniões para formação do juízo da Comissão,a ~r envlado à Procuradoria-Geral da República para os efeitos constitucionais.
Em fase conclusiva, a informatização daquela Subsecretaria corresponderá a um avanço nas atividades legislativas,
passando a Taquigrafia a oferecer aos Parlamentares, com
~aior brevidade e eficiência o suporte e o registro históriCo
dos acontecimentos no Senado Federal e no Congresso- Nacio-

nal.

Encontra-se a estrutura administrativa da SUbsecretaria
de Taquigrafia totalmente defasada em relação às modificações impostas pelo momento, constituindo-se num entrave
à organização e modernização de suas atividades. Carece imediatam~nt_e de setores responsáveis por Suas atribuições técniCãS e· d.e apnio para que continue a corresPOnder aos serviços
a 'éJ.üe se propõe.
Convém ressaltar, ainda, que essa reestruturação visa
também preparar a Subsecretaria para a Revisão à Constituição, prevista nO art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a ser te'alizada no próximo ano, quando
o Congresso Nacional se reunirá unicameralmente e, a exemR
plo de 1988, se desdobrará, tendo acumuladas as funções revisionais c:om suas atribuições constitucionais.
AI'lte o exposto, concluímos ser necessáriO, pa-ra atender
ás ãtuais exigências administrativas, alterar a estrutura orgânica da Subsecretaria de Taquigrafia, criando quatro serv~ços,
COnsetvan'do a estrutura restante com as respectivas atribuiç9es dentro das exigências impostas pela mudança.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 1992. -Senador Márcio
LacerdaO SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos, aesignando
para a sessão ordinária da próxima segundaRfeira a seguinte

ORDEM DO DIA
~l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 65, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 119 92, de 1991, e os Projetes de Lei do Senado n"'5 6,
13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, pievistos no Capítulo III, Título VII,
da Constituição Federal. (Dependendo de pareceres.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, DE 1991
(Em i'egime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimento Int~mo.)
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(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lej da Câmara os> 65, de 1992, e os Projetas de Lei do Senado n111 6,

que define a pequena propriedade rural e estabelece meios
para financiar o seu desenvolvimento. (Dependendo de pare-

13 e 100, de 1991.)

ceres.)

Discussão, eiri turno" único, do Projeto de Lei da Câmara

n• 92, de 1991 (n• 1.714/89, na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareceres.)
-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N•6, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da
Câmara n" 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetes de Lei
do Senado n~ 13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado

n• 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185 da Constituição da República, e dá outras ,
providências. (Dependendo de pareceres.)
-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 13, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)

-

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 17, DE 1992
(Em ·regillle de urgência, nos termos do art. 336, c, do

Regimento Interno.)
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Resolução o('

17, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos cómodo parecer n• 91, de 1992) que autoriza a Repú-

blica Federativa· do Brasil a ultimar a contratação de operação
-de crédito exteplo, no valor de cento e sessenta e sete milhões
de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interriacional
de Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial. (Dependendo de parecer sobre as Emendas ol'i 1 e 2, de Plenário.)

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'67,DE1989
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 67, de 1989 (n' 1.148/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre as ações de

--. prevenção e controle das zoonoses urbanas e dá outras provi-

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da·
Câmara n• 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetes de Lei
do Senado n~ 6 e 100, de 1991.

d6ncias, tendo ·
PARECER, sob n• 215, de 1992, da Comissão
_ - de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com as
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado-- Eméndas de n'~' 1 e 4 - CAS.
n• 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique .

Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade
rural e a execução da refonna agrária. (Dependendo de pare~

ceres.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO .
N• 100, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
__
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da

Câmara n~ 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetes de Lei
do Senado n~ 6 e 13, de 1991.)
·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 100. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,

-8PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 8, DE 1992

~ ~OiscusSã0, ~ segundo _turno, da Proposta de Emenda
1

à Co.nstituição n• 8, de 1992, (n• 51/90, na.Câmara dos Deputa·
dos), que dispóe sobre o ple_biscito previSto no arL 29 do
Ato· das Dispo~iÇões ConstitU:cioriais Transitórias, tendo
PARECE~ favorável sob n• 243, de 1992, da
....; Co~o Temporária.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) - Está encerrada
-.·
(Z,evanta-se a sessão às 10 horas e 56 minutos.)

a sessão.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 148• SESSÃO, EM 10 DE AGOSTO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Discursos do Expediente
SENADOR COUTINHO JORGE- Encaminhando
à Mesa, requerilnento de informações à Secretaria de Meio
Ambiente da Presidência da República e ao IBAMA, sobre
valores arrecadados e aplicados nos termos da Portaria
n• 441189, do IBAMA.
SENADOR RONALDO ARAGAO ~ Considerações sobre os consórcios no Brasil. Reajustes abusivo$ _das
mensalidades escolares.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Homenagem ao escritor Jorge Amado, pelo transcurso de
seu 809 aniversário.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO~ Congratucom os atletas brasileiros pelas vitórias conquis-

l~ndo-se

tadas nos 25"' Jogos Olímpicos, em Barcelona, especialmente com os integrantes da seleção masculina de vôlei.
1.2.2 - Requerimentos
- N• 592/92, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando que seja convocado o MinistrO de Estado
da Previdência Social, Reinohld Stephanes, para Prestar,
perante o Plenário do Se_nado, esclarecimentos sobre assun~

toS pertinenteS à sua pasta, -especialmente com relação às
anunciadas reformas no sistema previdenciário brasileiro.
- N 9 593/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do artigo sob o título "Violações da Ética", de autoria
do Senador Josaphat Marinho, publicado no jornal Correio
Braziliense edição de 9 de agosto de 1992.
- N9 594/92, de autoria dO Senador Coutinho Jorge,
solicitando_ da Secretaria de Meio Ambiente da Presidência
da República e ao Instituto Brasileíro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. informações que menciona.
1.3 -ORDEM DO DIA .

Projeto de Lei da Câmara n' 65192 (n• 11/91, na Casa
de <?rigem), que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma_agrária, previstos
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. (Tramitan~o em conjunto com o Projeto de Lei d~ Câmara
n• 92/91, e os Projetos de Lei do Senado n" 6, 13 e 100/91).
Retirado da pauta.
·
Projeto de Lei da Câmara n' 92191 (n' 1.714/89, na
Casa--de ·origem), que regulamenta o art. 185, inciso I,
da Constituição Federal, e defme pequeno e médio produtores rurais. (Tramitando em conjunto com o Projeto-- de.
Lei da Câmara n' 65/92, e os Projetos de Lei do Senado
, n" 6, 13 e 100191). Retirado da pauta.
Projeto de Lei do Senado n' 6, de 1991, de autoria
do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185,
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.

da Constituição da República, e dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara n~ 92/91 e 65192, e os Projetos de Lei do Senado n•
13 e 100191.) Retirado da pauta.
Projeto de Lei do Sen.ac:lo n~' 13/91, de :3.utoria do_~ena
dor Fernando Henrique Cardoso, que regulainenta a ful:ição social da propriedade rural e a execução da reforma
agrária. (Tramitando em conjunto com os Projetes da Lei
da Câmara n' 92191 e 65192, e os Projetos de Lei do Senado
6 e 100191.) Retirado da pauta.

n"

Projeto de Lei do Senado n' 100191, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que define a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento. (Tramitando em conjunto com os Projetos de
Lei da Câmara n" 92191 e 65192, e os Projetos de Lei
do Senado n~ 6 e 13191.) Retirado da pauta.
Projeto de Resolução n• 17, de 1992, que autoriza
a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação
de operação de crédito externo, no valor de cento e sessenta
e sete milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial. Disc:ussão encerrada, após parecer de Plenáiio,
contrário às Emendas n9" 1 e 2, tendo usado da palavra
os Srs. Ronaldo Aragão e Odacir Soares, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1989 (n' 1.148188,
na Casa de origem), de iniciativa--do Presidente da República, que dispõe sobre as ações de prevenção e controle
das zoonoses urbanas e dá QJltras providências. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada nos termos do art.
168, do Regimento Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n• 8, de 1992 (n'
51190, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o
plebiscito previsto no art. 2• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Discussão encerrada, em z~ turno.

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia

· · ·SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Importância da implementação do Projeto Brasil 2010 para a real
modernização do País.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -TransCurso
do 80'> aniversário do escritor Jorge Amado.
1.3.2 - Comunicações da Presidência

- Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 11 horas, com Ordem do Dia que designa.
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n9 54/92, sendo que ao mesmo
tempo não foram oferecidas emendas.
L3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são
1.4- ENCERRAMENTO

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 22, de 1992
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 282, de 1992 (Republicação)
- N" 318 a 325, de 1992
4- PORTARIAS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N" 43 a 47, de 1992

5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

- N• 19, de 1992
6- DIRETORIA GERAL
-Extraio de Contrato N• 20/92
7- ATAS DE COMISSÃO
8- MESA DIRETORA
9- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10 -'- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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"Ata da 148a·sessão; ém 10 de agosto de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislattlra
PreJ>idência dos Srs. Mauro Benevides e Garibaldi Alves Filho
ÀS 14 HORAÇ R 30 MTNlTTOH,·ACHAM-SR PRESENTES OS SRS. SENADORF.S:

Alexandre C'.osta - Carlos Patrocfnio - Ch_agas Rodrigues - Coutinho Jorge - E! cio Álvares - Esperidino
Amin - Epitácio C'.afeteira - Flaviano Melo - Francisco
Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho - Gerson camata Joao Rocha _,Jonas ,Pinheiro- José Paulo Bisai - l.ourival
Baptista - Maurfcio Correa - Mauro Benevides - Meira Filho - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragno.
O SR. PRESIDENTE .(Mauro Bene~ldes) -

A lista de

presença ac;usa o c_o,mparecimeilto de 20 Sts. S_e_nado'reS. Havendo mj.meto regimental; dedaro- aberta a sessão.
Sob a proteção_ de Deus, iniciamoS D.ossõs t[abalhos.-

O Decreto n9 97.628, no seu art. 19, qtie reglllanientao art. 21 do Código Florestal, diz o seguirite:
- -' · ~ ·

"As pessoas físiCas Ou jurídicas consumidoras de~
matéria-prima florestal. tais como siderúrgicas; meta-::lúrgicas; fábricas de celulose. aglomerados e similares;·
cerâmicas, _cimenteiras e outras. cujo consumo arruai
seja igual ou ~uperior a 12.000 st/ano (doze mil estéreos ·
por ano) de lenha ou qualquer outra matéria-pri~a
de origem florestal, ou seja, quatro mil metros cúbicos
por ano de carvão vegetal, deverão manter ou formar,
. 'diretamente ou ein participação com terceiros. florestas
próprias destin·adas ao suprimento, cuja produção, sob
- exploração raCional,_ seja equivalente ao .COnsumo da _
unidade industrial, inclusive eln suas fritura:s expã.nsões."

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.

-

'

Concedo a palav;rà ap nohre Senador Coutinho Jorge.
o SR. COUTINHO joRGE (PMDJ3'- PA. Pron~ncia
o seguinte -discurso: Seni revisão do OJaOorJ Sr. Presiden~e,
Srs. Seriadores. Nesta .data~ estou en'càininhand~ à·conside ..
raçã-o dó Senado um requerimento vazado no_s seguintes ter'
.
.
mos:
"Requeiro, nOs termóS aO ai:( so, § 29 d~ co·n~ti~
tuição F~deral; e art. 216, II do Regimento Ihtemo
do Senado Federal, que sejam solicitados à Secretaria
de Meio Ambiente da Presidência da República e ao
Instituto Brasileiro de Meio Ambiéilie e de Recursos
Naturais RenÇ)váveis -:--ffiAMA .--as seguintes informações:
,.
·
a) os valores arrecadados nos termos dos arts. 7"
e 12 da Portaria n' 441189,· de 9 de agosto de ·1989,
discriniin3.dos por unidade da Federação e por ano de
arrecadação;
·
, b) a aplicaç&Q d_os yalores_ arrecadados,_ discriminados por unidade da: FederaçãO e _por ~tividades-ob]eto
da aplicação anualmente."
'

.....

.

.'

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a jUStificativa d.este requerimento é baseada exatamente· na Lei h9 4.771, ile 15 de
setembro de 1965, que instituiu o Código Florestal.
Dispõe o art. 21 deste Código:
"As empresas siderúrgica:s, de tr3nsporte e outras,
à base de carvão vegetal, lenha oh e:utra matéria-Prima
y~gç4ü, são obrig~da,s a mant~r fl~~tas própri_as para
· exploração raciórtal ou a formar, âiretamente ou por
intermédio de empreendimentos dos quais particiPem;
florestas destinadas ao· seu suprimento. n • ·
O Decreto n'97 ,628, de 10 de abril de 1989, regulamentou
o citado artigo e criou o Plano Integrado de Floresta-Indústria
- o PIFI - , que a empresa deve elaborar para dar cumprimento à obrigação prevista no Código Flore.stal.

E -0 que é mais importante está contido no parágrafo
únicq.desse decreto·~ que diz o seguinte:, .
·
·· · "A comp'rbvação do atendihiehtO ao díspÇtsto :nes- ·
te artigo será realizada rtlédiàltt'e'a'presentação do Plano
. . Integrado Floresta-IndústJ:ia-;- Pifl ,...- del)lpnstrativo ·
de fontes de spjniin,eltto de p1a~ri<~:-prima flo.reStal voltádã ao abast:ecrníénto da. uníc;lade_ consumidOra; con- ·
·foni:te metcidOiogía,' critérios e parâmetros "estabêle- ·
cidos pelo Instituto Brasileíio do Meio Ambiente e
dos Recutso~.~aturais Renováveis."
' . s±s. senadores, niectiante Portaria n~441/89~ de:9 de agosto de 89, IBAMA ~Instituto Brasilelrb do Meio' Ambiente
e dos Recursos NaturaiS Renováveis:...!.. áísCipuOOu a rePosíção
florestal 'das empresa~ epessoas fís_iéa~ qUe consomem matériaprima flotestal e que ·~stejam enqu~4,~adas nas norma~ previstas· pelo citado de\r~!O.
__
·
_ · '_ ·_ ~ _- _
-Após definir vános procedimentos pata reposiça.o florestal, estabelece a portaria, no art. 7~', que, quando for constatado que a empresa não vem realiZando o plano de manejo
e rendimento sustentado,_será efetua<;la a.cobrança de reposiÇão tlO~estal do volume de matéria-:ptim~ I!Xtraído •. ' .
· Assim, o art. 1~ da referida Portaria_-.daí nossa surpreSa,
aqui deVCna ser um ~ecreto, e não uma.simples portaria do
Ibama, mas ela foi bai;xada em agosto de 89- diz o seguinte:
"Art. 19 As pessoas físicas· ou jurídicaS que explorem, utilizem, transformem ou consum-am matéria1prima floresia1 ficam obrigadas. à reposiç-ão flOrestal
_ com as espé~es,florestais adequadas e técnicas siVilculturais que gar~ntam maior pro<:}~tividade ao objetivo
do empreendimento e cuja produção-seja, no mínimo, '
equivalente aO ·seu consumo."

o

O art. 2' da referida Portaria diz:
"Art. 29 Para u- exercício dns direitos decorrentes de seus registres no Ibama, as pessoas físicas ou
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jurídicas não enquadradas_ no

Decret~

n'? 97.628, _de_

10-4-89, que consumam acima de 12.000 (doze mil)
m3 de matéria-prima floreStal anual ficam obrigadas
a compor seu abastecjmento de: matéria-prima.- obedecidO o seguinte cronograma:
A B A S T E C I ME N T O
ANO

FLORESTA PT.l\IJTl'.nll. OU

NATIVJ\

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

SOB

Hl\NBJO

406
50%

60%
70%
---~

89~-

90% -

1ooç

O art: 7r- aa referida' Portaria diz o seguinte:

"ArL 79 Quando constatada, através de vistorias, a não-realização das operações e trãiOs cultUfais
previstos para o Plano de Manejo de Rendimento Sustentado, o mesmo será embargapo, sendo efetuada_ a
cobrança de reposição florestal do- Votutne de ma~é_ria:
prima extrafda, ficando a lib~raç;lo condicionada a9s
ajustes adequados."
O art. 12 da referida portaria preconiza:
"Aos c_on_s!lrnjdores não abrangidos pelo Decreto
n' 97.628189 e pelo art. 2' desta portaria será permitido
optar pelo recolhimento do valor -~quival_~n~e_ à re_posição florestal, à conta ..Re-curso&. Espec_iats- a- Aphcar
-optantes de reposiçâo florestal".
É importante o que determina o art. 13 no seu § 2 9 :
"As importâncias recolhidas através deDU~ serão escrituradas em conta própria e aplicadas pelo lhama nos Estados de origem da receita, de acordo com
as prioridades estabelecidas pela Sllperintehi:fência, oUvida a Administração Central do lbama.
3<? receita oriunda da conta RecursQS E·spedàiS
a Aplicar destin=a:.se à execução de PrOje~os técôicOS
de plantio, pesqUisa e fomento na área florestal, ou
ainda, à aquisição de áreas destinadas à implantação
- de Florestas Nacionais."
Ora, Srs. Senadores, existe uma-portaria que, em Ultima
análise, está regulamentando um decreto_ que estabeleceu regras para o Código Florestal. Diz a portaria que-àqueles consumidores de matéria florestal que porventura não_ cumpram
o previsto_ no CóQ.igo _flOrestal e, sobre'tudo, no D~creto ?9
97.628~ oU seja, que não fazem o reflorestamento, o tnaneJO
sustentado da floresta para atendimento de suas atividades
industriais, é permitido o r~colhimento de um ~Vãlor equivalente à reposição que deveriam fazer, utilizando as chamadas·
florestas de rendimento ou de manejo.

Agosto de 1992

_ . _ Significa dizer que eles teriam uma opção de pagar por
ãqueles Produtos florestais que estão utilizando sem fazer a
reposição e fariam isso ao Ibama, que, conforme como consta
aquí, teria a obrigação de aplicar nos estados de origem da
receita. E muito mais: o objetivo da aplicação dos recursos
- seria destinado à execução de projetes técnicos de Plantio,
pesquisa e fomento na área florestal.
No que diz respeito à Amazónia, sabemos que esses recursos vêm sendo recolhidos desde 89 e não_ tem9s informação .
sobre o valor do recolhimento desses recursos de oenbum
dos Estados da Federação, sobretudÓ da sua aplicação racional
em favor, como diz a portaria, da execução de projetes técnicos de plantio, pesquisa e fomeritO na- área-florestal.
Por esse motivo, Srs. Senadores, estamos fazendo este
requerimento ao lbama e à Secretaria do Meio Ambiente,
para que nos infOI:_mem os Valores atteca~ados, nos J.erqiQS
-dos arts. 79 e. 12 da Portaria n9 441189, discriminaclos pór
uriidade da Federação, quer da Amazônia, dp Nordeste, do
Centro-Oeste" ou do SUdeste. Em Segundo lugar, pedinloS
_também, no referidoreQueríniento, a_ forma cOrnO estão aplicados esses _valores _arrecadados em cada região e em que
tip6 de programa e projetes voltado_s__ à preservaÇão," COnservação e manutenção dos recursos fio,rest~is aplicados anualmente pelo Ibama. Sabemos que os valores são muito elevados
_ e_que, lamentavelmente, pelo menos os Estados da Amazônia
não os conhecem nem sa_Qern ;;t_sua ~evid~ aplicaçãO.
Daí não pod_ermos, a _priori, fazer uril. julgamelltó do
Ibama ou da Secretaria do Meio Ambiente - Se_ma_ ~.- sem
iiiUa r..eSposta efeiiVa a· este requerimento.
.Evidentement.e, e:m _função_ das in}õim3.gões_ d~das por
esses dois ó~gãos a este Seriado~ tomarenios as_ proVidênCias
cabíveis a 1-espelto do cumprimento da legíslação vigen,te. Trãta-se de um assunto muito rele_vante tanto para a região Amazônica como para as demais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
- Durante o discurs_o_ do Sr,_ Çqutin_ho Jprge, _o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ga_ribaldi Alves. Filho.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo- Aragão.
O SR.RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz
à tribuna desta Casa na tarde de hoje são algumas__ considerações que quero fazer a respeito dos consórcios no Br:asil.
Sr._ Presidente, não entendo como se diz que a inflação
está controlada, ·que os juros altos provocam a queda dessa
inflação, se o qUe estamos vendo, no dia-a-dia, é a coisa
mais estapafúrdia neste País.
Refiro.:. me-- ao~ -consórcios e_ às mensalidades escoJares,
que beiram às raias do absurdo, pois seus dirigentes se baseiam
nas Leis n9 8.419, de 1992, e n"' 8.178, para aumentar as suas
prestações todos os meses, como se o salá_rio -tambén;t_aumentasse.
o que estamos vendo é que-aqueles que procuram-colocar
seus filhos na escola particUlar, hoje, não têm_ mais condições
-_pará-m_antê-los lá, porque as mensalidad(;:s são um verdadeiro
absurdo.
Não há controle. O Ministério da Economia nada cC:introla. O Ministério da Econorriia; neste País, sÓ" auilienta as
taxas de juros. A inflação cOntinua, e o que se diZ ~ que
está tudo controlado.
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Mas, Sr. Presidente, seria esta apenas uma referência
no início do meu pronunciamento nesta tarde. Hoje, cobramse as mensalidades escolares confonne a fisionoiriíado pai
do aluno. Não há regras nem regulamentos; fazem ao bel-prazer. É preciso que OMinistério da Econoinia tenha um posido-namento sobre isso~ porque a Nação não agüenta rilais esses
absurdos.
Sr. Presidente, além desse abuso·. de que tratarei mais
amiúde em outros pronunciamentos, ·das mensalidades das
escolas particulares. quero me ater aos cons6_r_cios de automóveis no Brasil. Aliás, aos-consórciós-em geral.
Para que V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenham
uma idéia, um cidadão, ao comprar um automóvel em 50
prestações, 50 meses, sofre aumentos de toda a sorte.
Discorrerei, a-qui, sobre um consórcio que foi comprã.do
em 50 meses e, ao bel-prazer do concessionário, foi aumentado
para60meses.
-- -_No mês passado, a prestação desse consórcio foi de Cr$
945 mil; este mês, já veio uma prestação de Cr$ 1,5 núlhão
-um aumento de mais de 60% - distribuído assim: coritri:::
buição para compra do bem, fundo de veículo, Cr$ 236 mil;
fundo de reserva, Cr$ 11,8 mil; reajuste do saldo de caixa,
Cr$ 21,3 mil, fora o aumento da prestação propriamente dita.
Quero perguntai" onde é que está o controle inflacionário,
pois para uma inflação de 22%, veio uin aumento de mais
de 60%; mais de 60% nUma prestação que, no mês passado,
estava em Cr$ 945 mil!
E não pense que se procurar o Procon, alguém -vai" lhe
dar uma resposta; se procurar o Ministêrio da Economiátalribém niriguém sabe; se procurar aquele órgão do MiriiStério
da Justiça que é responSável pela fiscalização de consórcio
também lá ningué:iri sabe; aliás, neste País, rifõgUerii sabe
de nada.
E o que estamos vendo af, Sr. Presidente, é a sociedade
brasileira à mercê de uma política económica que -ninguém
sabe para onde vai, à mercê de aumentos que extrapolam
a inflação de 22%. Repito o que disse num pronunciamento
anterior: isto é o '"'sarilha do criolo doido~~. Ninguérri mais
é responsável na economia deste País!
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo aqui
uma indagação a respeito dos consórcios no_ País__e pergunto
ao Ministério da Justiça, que tem um órgão responsável pelo
controle de consórcios, e indago ao Banco Central: quem
responde pelos aumentos absurdos da mensalidade escolar?
Ninguém é responsáVel -mais neste País. Este é um país do
"faz-de- conta".
O Sr. Esperidlão Amin-Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO -Só para terminar o meu
raciocínio; já- darei o aparte a V. Ex~
Sr. Presidente, esta minha indignação é para.que :is auto~
ridades venham e digam o que está ocorrerido .de maneira
sincera e honesta.
Ouço o Senador Esperidião Amin.

Sr.

O
Esperidião Amin- Senador Ronaldo Aragão, ouço
com atenção este seu pronunciamento em tom de desabafo
e quero partilhar com V. Ex-. esta preocupaÇãO-QUantO ao
estado de indefesa económica em que a sociedade se encontra.
Nós, que aprovamos a iildicação dos membros do Cade, que
tem exatamente o papel de, como conselho, administrar o
chamado direito económico e a capacidade de defesa do cidadão diante dos abusos; nós, que temos assistido a inúmeras
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discussões em tomo de consórcios - o SeriadO não se fez
omisso nessa matéria assim como o Congresso também não
se omitiu com relação à mensafidade escolar - , vemos com
perplexidade essa faceta da chamada modernidade brasileira.
Tenho acompanhado alguns pronunciamentos de companheiros nossos- o Senador Franscisco Rollemberg, que está aqui
presente; o meu conterrâneo Senador Nelson Wedekin falou
-~obre a questão dos medicamentos e eu próprio fiz endereçar,
através da Mesa do Senado, dois requerimentos de informação
a respeito desse assunto.- O preço de medicamentos, juntamente com o da mensalidade escolar e o do consórcio integram
o que chamo de tripé da demonstração de que o puro e simples
liberalismo não funciona no Brasil. Aproveito para aduzir,
às colocações que V. Ex• está fazendo, algumas informações
que antecipo a um pronunciamento que pretendo fazer, nesta
Semana, a respeito desse assunto, um pronunciamento escrito,
o que-Dão-é meu hábito. Mas dos requerimentos de informação
que apresentei pude recolher informações realmente entristecedoras a respeito da evolução do preço de medicamento
nos últimos seis meses.
Foi em maio deSte ano que os medicamentos de uso cõntin_uad_o tiveram os seus preços igualmente liberados, assim conio já se fazia com outros medicamentos a partir do ano passado. E o que se percebe não é modernidade - assim como
nesse caso de consórcio V. E~_ está a denunciar-, mas remeter, a pretexto de se viver numa sociedade capitalista, moderna, a população, que está tendo os seus salários constrangidos
por uma política económica deliberada, ao estado da mais
absoluta incapacidade de se defender. Pode-se dizer, inclusive,
que qUem entrou- no consórcio repete o erro cada vez que
paga uma prestação e não pode desistir. No que se refere
à mensalidade escolar, pode-se dizer, argumentando-se de
certa maneira, um pouco ci:iricili:iiente, que o cidadão escolheu
uma escola particular; portanto, que assuma as responsabilidades. No caso do medicamento, principalmente aquele de
uso continuado, ou seja, medicamento que o cidadão, por
força de uma circunstância biológica ou. de saúde, é obrigado
a ingerir periodicamente, nesse não há opção, pois é â sua
situação de saúde que o remete àquela dependência. Sem
ter instrumentos de defesa da sociedade, esse tipo de capitalismo não é moderno, porque, nas sociedades do chamado ·
livre mercado do Primeiro Mundo, há outros mecanismos
de defesa para repelir as pressões que grupos económicos,
estratificados e detentores de parcela do mercado, impõem.
Aqui, no Brasil, como V. Er disse, no caso dos consórcios,
o Banco Central, o ProOOn, enfim, os organismos de que
a sociedade deveria dispor para se defender não estão atuando.
Em igual situação estão-os consumidores diante dos aumentos
dos medicamentos. As multas chegam a ser confidenciaiS,
ou seja,_ não há penalização pelo acinte que o contraventor
que pratica o abuso do poder económic deveria enfrentar.~
De sorte que V. Ex~ aborda um dos aspectos mais equivocados
da chamada modernização da economia brasileira, modernização Sem qüe haja concorrência, quando existe, na verdade,
pela uniformidade de regras, um verdadeiro-oligopólio, tanto
na questão da mensalidade quanto na questão do consórcio,
ou do medicamento. Isso não é modernização, isso -é caniba~
lismo praticado contra cativos, porque o mercado é cativo
e os canibais podem até escolher a hora e o objeto de refeição.
Quando isso acontece numa sociedade que está sendo empo~
brecida por uma política económcia, trata-se de uma forma
refinadamente cruel de algo que já é cruel pela sua prórpia
natureza, que é o canibalismo. De forma que as ponderações
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que V. Ex~ faz são oportunas e devem ter eco, sim, sob a
forma - quem sabe - de uma convocação dos membros
do Cade, da Secretaria de Economia e, eventualmente, da
Secretaria de Direito_Económico, do Ministério -da JuStiça,
que poderíamos organizar a partir de fatos concretos, cOmo
esse que V. EX' está a traZer.
O SR. RONALDO ARAGÁO -Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Esperidião Amin, homem experimentado e conhecedor dessa problemática,- por trazer à baila a questa.o do
preço dos medicamentos, que são proibitivas. Hoje ninguém
pode adoecer no Brasil. Aqueles que ganham salário mínimo
neste País estão condenados a não ter condições de comprar
medicamentos, porque a saúde pública no Brasil é uma -qüestão de polícia.
- _ -- --- -É preciso que as autoridades, os responsáveis pelo Procon, pelo Banco Central, pelo controle da economia nacional,
dêem um freio em tudo isso, pois há muito tempo O cidadão
que_ ganha.um salário rníninlo não pode comptat medicamentos, ou cam~~
_ ,-_- ~--.-•
Sr. Presidente, o Senador Esperidião A)]lin argunwntou
muito bel\1 ao falar que,is~_o n_ão_é_ J!ber;llism-o, que i~so· não
é modernidade. Como_ pode um paíS pregar modernidade se
o_salário mínimo é de Cr$ 230 mil'? 0!-Je.roode)nidade é essa'?
Para onde vamos?
Esse, Sr. Presidente, o meu protesto, a~minha indignação,
para que não fique circuhScrito·ao Plenário -desta C3:s_a~es~~
minhas, in..dagações a respeite;> _dos ~n~~r~jQ~. no Bra.sjl, .C!JmÇ,
também as problema da ní(!nsalidade esc9lar, que já pãs-sOú _
a ser um abuso, _visto q\1~ §Ofre al,t~raç?~~rêil cada t~nt!(cfiaS:
Assim, as escolas particulares deste Pªís, qUe, há algum,t~lll
po, er.Un de elite, hojejã ·nã_O o são_ mai_S~ Até det~rmiQadps
funcionã~OS públicos, com,:o·os do Bané:o_dp Brasil, que tinhc;lm
os seus filhos em escolas -particulares, hój~ são obrigados a
transferi-los para a rede pública, cujo etj.sino deixa muito a
desejar. É preciso que se melhore, que se dê outra dimensão
ao ensiitó nàs escolas p·úbticas brasileiras~---_
_. __ .
POrtanto, -sr·. Pre5idêrite, Srs. ·sên:ad~res, quero· tlei~àr
aqui oc -meu proteSto:- e-diZer _que farei oportunamChte 'Uiii
requerimento solicitaridp as ~xplicaÇõeS'devidas aO Oes,con::
trole na'ffierisalidade dos consórcios naclQri.3is.
!,, .
Muito obrigadO. ' ·
~~·~ · -~ '·-··
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Aly~~ Filho) -Concedo
a palavra ao nobre senador FranciscO. ~-9Ht:inb~~~- _
-O SR. FRANCISCÇl &OLLEMB)lRQlPFL - SE. Pro- .
nuncla ó. seguinte -discui1Ç.)- Sr. Pre~deJ?.~e, Srs. S.e_nàdq.'re~~
ontem à'rioite assiStindo à ·televisão, tiVe. oporturud::lde de
reencontÍ"ar-m~ com uni pedodo muitQ d~cP e muito aS_raOãve:l
da m_inl}a mocidade guã4do estuda!Jte n~ ~ahia. E ~.fiz assistindo às homenagens. que eram prestadaS, naqUele mstai?-te,
àquele baiano ilustre, de.estirpe sergipãnâ;" que é o_esc~tor
Jorge Amado. Lá estava, uma ~ul!i~o_i~ca).culável- Donval
Cã.ymmi cantava para· ô povo da Bahta, !orge Amado e ~ua
companheira Zélia sorri~m da janela d~ y~ dos ~bra~?es,
em companhia de Antônio Carlos.
.- .... . . . ., _.. · .
Naquele instante,_Sr: Presidente e s·F~· .Senadores,, ~ol~i
à Bahia-do meu curso médiço e comecei a.Pl.e lembrar, e~t~o,
de como interessante fora a minha juvefititde e quão cómpetente tem sido, pela vida: afora, o eminente escritox: Jorge
Amado na captação dos tipos os mai( interessantes, desde
o homem do povo ao intelectual de escol, para os transformar

_
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nos seus personage1~sl iJi: inais das_vez:es,.~m.:!?e.quer a pre_ocupação de dar-lhe~ PÍl!ro.'\ome. _ ··. ·
.. - . - . - _
Recordei-me.---;- e recordo-me agora- de um tipo muito
interessante que é citado nos seus livros, Mirandão, o tipo
feità e aCabado do_boêmio da Bahia: alto, elegante, de gravata
com broche, de chapéu, ex-universitário., est:Udantç de AgroD.omia, farrista emérito, bóêmio doS in._ajs ip_ter~ssantes~ pela
maneira com que se.çopduzia, pela capacidade de fazer amizades, pelas histórias.que contava, pelos tiPos que fazia, pela
vída que vivia. Lembrei-me do_meu.se~to ap9 de MeçJic_ina,
quando elegemos o nosso oradoL_ Era uma tradição, após
essa eleição, nos dirigirmos todos a um bar-restaurante, que
ficaya na Praça da Sé. E lá estava presente, cOmo em todos
os anos, há "quase meio século-, O Bat:ãã. de Mococof, um
tipo folclórico, um senhor da minha altur~~ um pouco_ mais
gordo, cabelos brancos, de roupa branca, que fazia uma saudação, um discurso gongórico do mais intere.ssant~s. e Qepois
partia ·para comemor_ar com os estud.antes a_ ,.eleição -4~ seu
pa:raríiilfo e do seu o'rad_or. Etauma·roJin,a na,v!_da do e_s~qdant~
da Bahia.
'
·
- Foi também seu-li)?O 'Uní '"prç)'feSsOr· muito ·querido meu,
Wenceslau Pires da Veiga, q'ue· lor~e Aínadà~ em "Dona
Flor· e Seus Dois Maridos'\ citôU coin:o cbininente 'rilúsico,
e que-tinha uma virtude excelsa de co]lségrifr-fazet: tr_anspóSiçãó de música: ele tfartSpuhha partituras· de obras clá$sicas
para a trompa. Wenceslau ficOu imorfaliZadp na obra de Jorge
Aiilado e na literatura: b"rasileira; -pói Um'a das suas Virtude;$,
no tempo em que ele· era um çméfil6 Pro(essof 4a VniVer-_
sidãae da Bahla.-IIl~U.'ih~eStre;a:quele _qu~.ine _ensinoU ã operar
. _, ___ _
e'que-tiriha por· mim uiriá aihizade fratem·at. _
· Outi:o deles fofMíniStro do_ Tribunal Regional do Trab_a_lho em BraSi1ia; CarlOs Coquejo Côs"tá,'~á bem pOuco teri:r.po
falecido-, que, tenho Certezà •. estaria naquele ínSt~nte, naquela
hora, no Pelourinho, para homenagear a figura querida de
Jorge Amado.
___- Çal~anS Netp c~~üullente lá esia)rá;:rj.eu Çol~g~- #9 C9Iégi'o. central, artista 'p1ástic0 dà m_aiór ptOeminértci;t_ nó- País·
e d~ fliipba geraÇãó, cOin'_len~i A_ugusto·, pintor da:s inãtinhas,
meu "colega de infâfl.cia e·m Laranjeil-as, p,ascido em: Est~O.da.
D~pVal C~ymm~ e~ o_ cant~r_ q~ando ouyi a s~~ l).Qíne-:
nagem: ·
· Lá- D.ão estava, porém, pois fazia companhia _a ,Ç,ados
Coquejo Costa .e a Wence~l~_u ?Jre~_._da, Veiga._ Menininha
-do Gantois, passoa que ele tai;ltP ~t~u, com que.m. tanto
falou e com quem tanto convi veu .
. Nãq_ estaVa Utm,hém·o faQJ.oso ç~poeihSta Mestre Bimba,
nem Çamafeu de Oxosst:
·---'Citei'totlos--esses nomes;- e citaria; mais um~ irifinidade
deles; Que foram pessoas que convive:r'am com a minha gera_ção
e que puderam fornecer a Jorge Afiado a matéria-príma-para
a sua obra ficcional, talvez a maiS brasileira das literaturas,
talvez o escritor que tenha conseguido captar melhor a angústia, a miséria, o sofrimento, a alegria da vida.
Mas, Sr. Presi4ente, ftz esse preâmbulo para um discuiso
que eu não iria ler, iria· deiXar nesta Casa c_Omo lido registrando
a sua efemé-ride.
··'
··
Talvez um poucO atrasado efn' ie_lação aos m~~~- _outros
companheiros que já homenagearapl,_mas eu queri~_f:izê-lo
hoje, porqu·e hoje é o dia do seu aniversário.- É_~oje que
Jorge Amado cOmpleta 80 anos de profícuo trabalbo projetando a literatura brasileira além-fronteiras.
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A cultura nacional precisa manter--se se~pre viva -àQs_ _
olhos e às emoções de todos os brasileiros.
.
. :
Quando qualquer de seus representantes ainda está em
nosso meio, como alvo do reconhecimento público, tanto· por
sua contemporaneidade, quanto por seus ind~scutív~Í~ laço~
com a manutenção dos mínimos Valores da genuinidade que
representa, aí, sim, merece destacar-se Com maior fimieZa ·
e com ampliada dedicação.
··
. ·_ • . ....
O dia 10 de agosto é uma data marcante. Écjuando uma
das figuras exponenciais de nossas letraS có;mpleta,-ri.este-1992,
80 anos de idade, 60 dos quais responsáveis pela edificação
de uma obra das mais expressivas de toda a literatura brasiw
leira.
__
_,, . . _
É Jorge Amado representante singular ·da corrente modernista do neo-realismo regional, de que fizeram parle também José Américo de Almeida, Gracilianó_ Ramos e José
Lins do Rego, como figuras de indiscutível dest~q"u~ e d~
projeção internacional.
Se José Américo de Almeida ·haVia aberto a tendência,

com a publicação de "A Bagaceira", caracterizada pela revelaw
ção do Nordeste brasileiro ao resto do País, com sua paisagem
e seus tipos humanos; se a Gr~ciliano Ramos jlgt"áâou mais
a introspecção, representada por individualidades típicas de
seu meio, como fonte de recursos. para a compreensão do
sentimento agreste; se José Lins do Rego optou por enveredar
para a percepção intimista desse mesmo ambiente, a Jorge
Amado correspondeu a simbiose de toda essa tormenta angustiante do sentimento humano, compondo personagens saídas
de sua própria realidade, freqüentemente insj»rada pela pie-·
sença do submundo baiano, onde_ desponta _a velhacaria, a
prostituição, a marginalidade, enfim. Despontam, acima de

tudo, no entanto, a louvação ao trabalho e~ap.stiVamen_te reá.Iizado, o amor, com todos os seus matizes_, e a religiosidade
sincrética, característica de todo o povo e da cultura brasileira.
A iorça expresSiVa de sua obrâ ÜitnlpassOú OS -Ümltes
da palavra escrita, atingindo a imagem visual, tanto pela retratação pictória de suas personagens, quanto~ Pela ãbsorção,
pelo cinema e pela televisão, de alguns de seu~ romances,
como "Dona Flor", "Tereza Batista", uTieta do- Agreste"
ou "Tenda dos Milagres".
O colorido especial de cada uma de suas·criatui'as, a
descrição das situações em que se envolvem, o calor narrativo
que inegavelmente se sente ao passar de cada págiita~ ·tudo
isso possibilitou a Jorge Amado solidificar um· trabalho de
ficção, cuja densidade dificilmente encontrará superação. na
história da literatura.
·
Esses oitenta anos de Jorge Amado representam bem
mais que o simples passar do tempo. Em v~rdade, eles signifi~
cam a construção e a consolidação de uma obra cultural miSci~'
genada, representativa de um povo e_ de um cenário transforM
mados em arte viva, a ser reverenCiada pelo vigor da palavra~
ainda por muitos oitenta anos.
·
- - --- ·
Uno-me, neste dia, em saudação a J~rge Amácio; a ttld~
os brasileiros, principalmente àqueles a que me referi e a
quem homenageio, de todas as regíõe,s e vivências, dentre
os quais Quincas Berro D'água, Pedro .Arçh3J!jo, Guma o
pai-de-santo Jubiabá e a todos os velhos marinheiros, capitães
de areia e pastores da noite que existem·, sej~ em vontade,
seja em potência, em cada um nós.
·
·. · - - -,
Com estas palavras, Sr. -Presidente, Si's. -·senadores, -en-·
cerro o meu pronunciamento e a minha hoi:nenagem a Jorge
Amado, o grande escritor brasileiro que b~je aniVe~~a;
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O SR. PREsiDENTE (Garibaldi Alves Filho) --.,Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
-

O SR. CARLOS PATROCíNIO (PFL- TO. Pronuncia
o seguinte discurso. SeDi revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs~ Senadores, gostaria de dizer da nossa satisfação e at~
mes.mo_ d~ nossa. vibração por constatar, hoje, uma trégua
DóS jàmaiS:.-.A. grande imprensa brasileira dedica as suas manchetes não às ,CPI, não ao grave momento políticO por que
passa a Nação, mas a homenagear a seleção masculina de
voleibo:l do nosso País, que, com muito brilhantismo, ·conquistou, pela primeira vez, uma medalha de ouro nos jogos olímpicos.
Gostaria de dizer que o eSporte, quando levado a sério,
pode gerar frutos e dar muitas alegrias. Vejo mesmo que
o pOvo brasileiro amanheceu mais alegre. Várias bandeiras
desfraldadas, ontem, por todas as cidades do nosso País, comemoraVam essa brilhante vitória- de um trabalho organizado
e da abnegação de alguns poucos, inclusive do Banco do Brasil,
que patrocinou essa valorosa equipe masculina de voleibol
·
do nosso País.
Gostaria de homenagear, nesta oportunidade, o sr. Presi~
dente do Banco do Brasil, Lafaiete Coutinho- essa conquista
enseja até que Brasilia pOssa, efetivamente, sediar os Jogos
Olfmpicos do ano 2000.
· Gostaria, também, de homenagear o povo de Barcelona,
que deu uma demonstração inequívoca e cabal de que todas
as nações do mundo podem se unir através do esporte, através
do imor e através da fraternidade.
Assistimos, ontem, a um espetáculo como temos tido
pouca oportunidade de ver, o congraçamento das diversas
nações após o brilhantismo dos XXV Jogos Olímpicos da
Era Modema que, certamente, projetaram a cid3de de Barce. lona no cenário esportivo de todo o mundo.
Portanto, Sr. Presidente, quero louvar a imprensa do
nosso pais por ter dado uma trégua a essas notícias a_té certo
ponto inaçantes e dedicar as primeiras págiilãs dos seus jornais
àquela que é, hoje, a nossa verdadeira seleção de ouro, a
seleção de voleibol masculino do nosso País.
O :futebÕl, que tem -cólocadO na frente os seus interesses
econômicos - já tivemos a seleção de ouro e vimos, em
Barcelqna, que .se o futebol lá estivesse, certamente traria
· rima noVa medalha - , que não tem sido bem conduzido,
parece que coloca os interesses económicos acima dos inte~
resses do desporto nacionaL
·: Cumprimento também o Secretário Nacional de Desporto, Bem3rd Raj.u;nan, um aficcionado do voleibol, que não
teve oportunidade de ganhar uma medalha olímpica de ouro
como atleta, mas a teve agora, cOino Secretário. Dou os parabéns ao Sr. Carlos Arthur Nuzman, Presidente da Confederação }Jrasileira de Vôlei, ao técnico José RobertO, ao Tande,
ao Márcelo Negrão, ao GiOvãiJ:e e a todos aqueles que, de
niarieira: brilhante e espetaCular, proporcionaram ao nosso
Pafs a: -felicidade de ver a bandeira tremular e de estar no
topa·, D.o.pódio·,_·quando em terceiro lugar estava a poderosa
eqUipe !fOrte-americana, detentora das duas últimas medalhas
de oüto no valeibol masculino.
Aqui fica o nosso congraçamento ·com todos aqueles que,
de umã ·m.anejra Oud e outra, colaboraram para que o Brasil
- púdesse ·se postar no pódio e nos orgulharmos de ver a bandeira tremular e o hino ilacio:lial ser tocado no encerramento
das Olimpíadas de B~lona. Muito obrigado.
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
as seguintes informações:
a) os valores arrecadados, nos termo~: dos artigos_ 1~ e
12• da Portaria n• 441189 e 9-8-89, discrimiriados por Uiiidade
da Federação e por ano de arrecadação;
b) a aplicação dos valores arrecadados discriminados por
Unidade da Federação e por atividade objeto da aplicação
anualmente.
Justificação
OSR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -A PresiA
Lei
n•
4.771
de
15
de setembro de 1%5, que instituiu
d~ncia se assOcia ao registro feito pelo Senador Carlos Patro~
cínio, -como târitbém quér se associar à homenagem prestada o Código Florestal, dispõe no artigo 21 que "as empresas
pelo Senador Francisco Rollemberg pela passagem dos 80 siderúrgicas, do transporte e outras, à base de carvão vegetal,
lenha ou outra matéria prima vegetai, são- obrigadas a manter
anl?.s do escrito~ Jorge Amado.
florestas próprias Para exploração racional ou a fonnar, direta.~ O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Sobre mente ou por intermédio de empreendimentos dos quais partia mesa, requerimentO que será lido pelo 19 Secretáriõ.
cipem~ florestas destinadas ao seu suprimento''.
_
O Decreto n• 97.628 de 10 de abril de 1989 regulamentou
•r·,,.,
É lido o seguinte
o ci~do artigo e criou o Plano Integrado Floresta-lnçlústria
(PIFI) que a empresa deve elaborar para dar cumprimento
a obrigatoriedade prevista no Código Florestal .
. . REQUERIMENTo N• 592, DE 1992
Através da Portaria n• 441/89 de 9 de agosto de 1989,
-- Nos_.termos do art. 39.7, incisO I, do Regimento Interno, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
requeiro seja convocado o Ministro de Estado da Previdê_nga__ Recu_rsos Naturais Renováveis disciplinou a reposição florestal
Sócia!, Reiohold Stephanes, para prestar, perante o Plenãrio das empresas e pessoas físicas_ que consomem matéria-prima
do Senado, esclarecimentos sobre assuntos pertinentes à sua florestal e não estejam enquadradas nas normas previstas pelo
pasta, especialmente com relação às anunciadas refonnas no citado Decreto. Após definir vários procedimentos para a
reposição florestal estabelece a Portaria, no artigo 7~, que
sistenia previdenciário brasileiro.
· · Sala das Sessões, 10 de agosto de 1992. ~ Fraocloco quando for constatado- qUe a empresa nãO vem realizando
R'!'lemberg.
o Plano de Manejo de Rendimento SustentadO será "efetuada
a cobrança de reposição florestal do volume de maté!'Íll-prima
. "o SR. PRESIDENTE (Gàribaldi Alves Filho)- O reque- extraído".
rin:tçoto lido será publicado incluído oportunamente em Or_Em_seu artigo 12 a Portaria preconiza que aos consumidC:rD. dó· )Jià,~ nos temios do art. 255, II, 9, do Regimento
dores de matéria-prima florestal não abrangidos pelo Decreto
Interno.
. ··
·.
_ _, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 o• 97.628/89 e pelo artigo 7• da mesma Portaria. "Será permitido optar pelo recolhimento do valor equivalente à reposição
Secretário.
---- -florestal à conta Rec_ursos Especiais a Aplicar - optantes _
É lido o. seguinte
de reposição florestal". A seguir, a Portaria defme critérios
de cálculo do valor da reposição florestal e os procedimentos
relativos ao recolhimento do valor respectivo.
" DE 1992
REQUERIMENTO N• 593,
Isto é o que está normatizado, todavia, gostaríamos de
saber informações quantitativas, Valores arrecadados e aplicaNos termos do art. 210 do Regimento- IDté_nlO,
dos por Unidade da Federação.
· requeiro a transcrição, nos Anais do Senado. Federal,
Sala ds Sessões, 10 de agosto de 1992.
- - - do artigo sob o título "Violações da Ética", de autoria
do Senador Josaphat Marinho, publicado no· jornal
(Ao exame da Mesa.)
"Correio Brazilleose", edição de 9 de agosto de 1992.
O
SR.
PRESIDENTE (Garibaldf Alves Filho) _:_o· ré que-;
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1992. - Mar<o
rimento lido será despachado à Mesa, para-decisão, nos termos
Mac:iel
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
(Ao exan:e da Comissão piretora.)
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 36 Srs. Senadores.
OSR~ PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -De acorPãssa-se à
do com o art.-210, § 19 do Regimento Interno, o requerimento
lido será submetido a exalne da Comissão Diretora.
ORDEM DO DIA
·sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo Sr. 1~>
Secretário ..
A Presidência retira da pauta as matérias constantes dos
itehs-1 a 5, noS termos do art. 175, e, do Regimento Interno .
.É lido o seguinte:

- COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
.:· · Almir Gabriel- Amazonino Mendes- Antônio Mariz
-'- César Dias - Henrique Almeida - Hugo Napoleão Hydekel Freitas ~ João Calmon ,-- Jutahy Magalhães Levy Dias ......:. Mansueto de Lavor -Marcos Maciel- Moisés
A.brão - Odacir Soares - Raimundo Lira - V almir Campelo.

e

_-São os seguintes os itens--retiradOs:
· REQUERIMENTO N• 594, DE 1992
· Requeiro, nos termosdo art. 50 § 2' da -ConstituiÇão
Federal e ar;. 216 inçiso II do Regimento Interno do Senado
Federal, que sejam solicitadas à Secretaria de Meio Ambiente
da Presidência da Repi!blica e ao Instituto -Brasileiro de Meio

-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 65, DE 1992

(Em regime de urgência, oos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
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(Tramitando em conjunto com_ o Proje_to de Lei da Câma"

ra n"' 92, de 1991, e os Projetes de Lei do Senado n"' 6,
13 e 100, de 1991)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 65, de 1992 (n• 11/91, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, preVistos-_no Capítulo III, Título VII,
da Constituição Federal. (Dependendo de pareceres.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, DE 1291
(Em regime -de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n~' 65, de 1992, e os Projetes de Lei do Senado o<?$ 6,
13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 92, de 1991 (n• 1.714189, na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareceres.)

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 6, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto cor:p os Projetas de_ ~i da
Câmara n9' 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetas _de Lei
do Senado n~ 13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei_ d.o Senaclo
n• 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da _Constituiç~o ®República, e dá outras
providências. (Dependendo de pareceres.)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 13, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos- do art,_ 336, c·, do
Regimento Interno.)
..
.
.
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei da
Câmara n' • 92, de 1991, e 65 de 1992, e os Projetos de
_
Lei do Senado n~ 6 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
o• 13, de 1991, de- autoria do Senador FemandQ. Henrique
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de-pareceres.)

-5-·
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 100, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art._ 336, -c, dO
Regimento Interno.)
·
·
(Tramitando em conjunto COJll_9S"Projet0$_9e Lei da_
Câmara n• 92, de 1991, e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado o• • 6 e 13, de 1991.)
Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei do Se_nado
n' 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,·
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios
para financiai' o-- seu desetiVolvimentq. (Dependendo e pareceres.)
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SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- It..,. 6: .
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 17, DE 1992
(Em regime de urgência, nós teiTÍlos do ait. 336,
c, do Regimento Interno.)
.
· .• ~.
Discussão-, em turno únicó, do Projeio· de Reso1U7
ção n• 17, de 1992 (apresentado pela Co!nissão de 'A'S,.
suntos EconómiCos comó conclusãO do 'Parecer· n~ 91,
de 1992), que autoriza a República Federativa do Bràsü
a ultimar a contratação_ de operação de crédito externo,
no valor de eento e sessenta e sete milllões de dó~ares
norte-americanos, junto aO Banco lnterilaclonal de Reconstrução e Desenvolvimento-:- Banco Mundial. (;fiependendo de Parecer sobre as Emendas n""' 1 e 2, de
Plenário.)
·
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, desigrió
o nobre Senador Odacir Soares para proferir parecer sobre
.-,f,. '
a matéria.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para proferir
paracer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: - o Excelentíssimo Senhor Presidente d3 República, em março-deste ano,
encaminhou ã Mensagem.n 9163, de 1992 ao Se;nado Federal
solicitando autorização para qUe sejã utimada contratação de
crédito externo, nd valor de US$167 (X)().000,00 (ceiltO_'e-sesseri.tã e sete milliões de dólares riorte-americanos) junto_: aOBanco Internacional de Reconstrução e De~envolvimeQ.t~
(Banco Mundial), destinado ao finanCiamento parcial do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLPRO.
_ Aprovado na Comissão de Assuntos Económicos,· o.ProjetQ de Re~ução foi levado a Plenário Onde recebç_u_ as e_m~n. ._
das 1 e 2 de auto.ria dos ilustres S_epadores ~~.:J'íohQ }.or&ee.Marciq Lã~rda_,J~,spectiv~en_t~.·--- _- ·__
-~ __ -~, .· ·_-':. ·-:
A Emenda
1 pretende a inclusão dos prefeitos dos
municípios de Roiidônia incluídos nas ações do Planafioi'Ona coordenação do_ Projeto, a nível estadual.
A Emenda n9 2 pretende que o projetO de reso~u~o
tenha sua execução suspensa até a apresentação à ~missão
de Assuntos Económicos da minuta: do contrato de _financiamento, dos acordos subsidiários e info"rmaçÓes. sobre aS fii:iàn~
ças do Estado de Rondônia. Pretende, ainda, que as entidades
· estaduais executo_ras do Planaforo seJam mencionadas na reso.;
luÇão do Senado Federal.
.
.
.
.
__ No que tange· à Emenda n9_ ~,_há que consi!=}erar que
a_ mesma propõe matéria de competência do Estado de Rondônia sobre a qualu.~q_pode esta Casa_se pronunciar.
Quànto à Emenda n• 2, as condições estabelecidas para
a implementação da Resolução do Senado Federal fogem à
matéria em exame, posto que ao Senado Federal ça))e. tão-~
mente autorizar ou não operação de crédito da União. Neste
sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que embasa a autorização solicitada, deixa claro nas características do contrato que o financiai:nento se destina a República Federativa do Brasil e não _as>. Estado de Rondônia,
enquanto mut~ário, sendo a executora do projeto _a ~ecretittia
do Desenvolvimento ·Regional da Presidência da República.
_O Estado_ de Rondônia consta, como~ é óbvio, comó executor
e a contrapartida que oferece, sobre a qual a emenda solicita
o envio de informações, não faz parte do contexto da autori.:.
zação remetida ao Senado Federal pelo Senhor Presidente
da República, apenas fixa o perceritual da competência do
Estado de Rondônia.
Por outro lado? o contrato de fiÍianciame:Ôto em quest_~O
há que obedecer, rigorosamente, às condições
constantes çlo
.
7

7
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Parecer supracitado, tornando inócua a exigência de apresentação da minuta do contrato, do item a da Emenda n'? 2.
Apesar de estar dando este parecer contrário às emendas
e, porqtnto, favorável ao te-or do projeto, cabe ressaltar, por
oportuno, que o Planafloro, projeto de evidentes méritos,
talvez tenha, a esta altura do exercício fiscal, a sua execução
comprometida em face da demora: da sua tramitação aqUi,
no Senado Federal, obstruído que foi pela Liderança do
PMDB.
O orçamento financeiro do Banco Mundial é elaborado
no ·começo do mês de julho_ de cada ano. ~- · ____
-· · .
Por essa razão, tenho fundados receios de que o Planafloro não tenha a sua execução iniciada es~e _ano por= já não
estar, a essa altura, incluído nó orçamento do B~Co MJJ.ndial
para o exercício de 92 e 93.
. .. c •
_
· · •
, _
Considerando, portanto, o acima exposto, somos pela
rejeição das Emendas n~ 1_ e Z apresentadas ao- Projeto_ de
Resolução n<? 17, deste ano, com as considerações que acabo
de fazer.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi ÀlvesFilho}- Srs. Se,
nadares, o parecer conclui pela rejeiçãO das emendas.
Passa-se à discussão do projeto e das emendas, em tumo
único.

-

·. -

·o

;

-

Com a palavra o Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RQ. Para discutir~ sem revisão do Orador.) -Sr. PresideQ.~e_, -~rs. ~e_nad~r~_s,
a demora para a discussão do parecer do Projeto Pl_anafora,
como foi alegado pelo Senador Odacir Soã.res, teria sido uma
obstrução do PMDB. Queria esclar-ecer- que esse_Projeto Planaflora teve o seu iniCio no Governo -do PMDB, do Gover~
nadar Ângelo Angelin, continuou Seu processo ê foi obstru-ído
na Assembléia Legislativa do Estado· de Rondônia n~o pelo
PMDB, mas por partidos que lhe faziam oposição, e ele demorou mais de um ano na Assembléia Legislativa. Então, gostaria
que ficasse registrado que a obstrução do projeto não__ foi
doPMDB.
Quanto às emendas apresentadas pelos Senadores Mareio
Lacerda e Coutinho Jorge, elas davam uma outra dimen;São,
porque entendemos, e disse nesta Casa, que o homem mora
no município, é quem cobra mais diretamente as ações governamentais, e esSa emenda tinha _o cunho e a fin~ida~~ 4e
aplicação dos recursos do P_lanªflo.ra s~ _tivesse a -~~iza,ção
direta do munícipe com O seu administrador, que era o prefeito. Ex:a e_ssa _a razão da apr_e§_e~tação da_ emenda. Quanto
à segunda emenda, onde a Resolução n•58 do Senado_~ia
que os projetes teriam que ser feitos em portugUês, o PLANAFORA foi encaminh~~o a esta Casa, em_ gninde parte, em
inglês. Solicitamos que ele fosse trad\lzido enviado para
a Comissão de Assuntos Econômic~ 1 que era b que côrtstava
na Resolução n• 58- Há a obrigatoriedade de que os projetas_
sejam apresentados em português e não em inglês. Foi e·ssa
uma das razões da apresentação da segunda emenda.
Foram essas as razõ~s, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que me fizeram vir a essa tribuna para um. esclare~imento..

e

O Sr. Odacir Soares - Sr. Pr~dente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filh.o)- (;oncedo
a palavra ao Senador Odacir Soares.
-
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'O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para discutir.)
·~Sr.

Presidente, Sts. Senadores, eu queria, antes de mais
nada, -dizer que esse_ projeto de resolução que trata de um
reqtierimenta de autorização do Senhor Presidente da República ao Senado Fedéral para que a União Federal contrate,
juntO ao Banco Mundial, operação de financiamento para
um projeto a ser executado ho Estado de Rondônia, deve
set _o que tevç: a sua tramitação m·ais- demorada na história
do Senado Federal.
_Estou_· aqui há 10 ailos e ine acostumei a ver Chegar ao
Senadc:> ;t::eder;al,_ e dou como exemplo um requerimento idênticO a e_sse do PreSidente da República, solicitando do Senado
fédçral autOrizaÇão para ·contratar uma operação de crédito
ex;ter~9: ju~~C! .ao Banco_ ~.und.ial objetivando financiar o Prodeagro, do Es~Po de Mato' GrossO ~que, em apenas 48 horas,
foi analisãdo pela Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal e aprovado pelo Plenário do Senado Federal.
lsSo acoriteceu, Si. Presidente, como disse ao Senador
MaJ;'çiQ ;La_cerd~_ e que:ro repetir, porque temos no Estado
de Mato Grosso uln Govern-ador e um líder da dimensão
do SeJ;lad,or Júlio C~mpos .. Eu teiia feito a mesma coisa, como
fez_ o Senador Mareio Lacer4a, a pedido, naturalmente, do
Senador ~on_aldo Aragão~ em relação às exigências que fez
a es~ projeto~ Mas, como se tratava de um finaJ;Iciamento
para beneficiar o Estado de Mato Grosso, e esteve comigo
o· senador JUlio,Campos, não criamos nenhum tipo de emba~
raçcr. ·
Esse requerimento chegou ao Senado em março e no
começO dé abril eu já havia relatado o projeto na Comi~são
de EconOmia: fOram- apreSentadas emendas pelos Senadores
Mareio Lacerda e Coutinho Jorge. Relatei essas emendas posteriórttiente, num flagrante processo de obstrução. Os Sena~
dores Eduardo Suplicy e Ronan Tito pediram vistas do procesS_ô~ Numa e·tapa-mrus à frente, o Senador Ronaldo Aragão
pediu a tradução do programa do PANAFLORO, que não
está em_discussão aqui. O que se está discutindo aqui é um
requ:eritnent<:> de autorização para contratação de crédito extemo~ O pedido nâo é do Estado de Rondônia, é da União
Federal. __r~·esse programa, Sr. Presidente, que está estimado,
na sua totalidade, em 229 milhões de dólares, a União Federal
entra com mais de.210 milhões de dólares, enquanto o Estado
de Rondônia com apenas 30 milhões de dólares.
. _N)~o e.s~á-~m _discussão aqui O qtie significa o Planafloro.
A significação, as· metas, os objetivos do Planafloro constituem, até que .se altere a Constituição Federal, matéria da
~nipetêíli::ia:-privatiVa do Estado de Rondônia, da Assembléia
Legislativa e do GovJOmador do Estado, quando chamado
a s3D.cionar ou .a yetar o projeto depois da sua aprovação
na Ass~mbléja Legislativa. Ao Senado Federal, na análise,
dessa matéria, não compete discutir os objetivos do Planafloro. Não é competência do Senado~ como _eU disse, inclusive, ao· Relator ,a Emenda n~ 1~ quando a rejeitei - que
não compete ao Senado interferir nos objetivos, nas metas
do Planafloro~ _Compete ao Senado, sim, aprovar ou rejeitar
esse pedido de financiamento_. Eu, pessoalmente, desenvolvi
todç:> .tipo de ·esforço para ver esse requerimento aprovado
com-rapidez. ApreSentei, consegui colher, em três oportunida(;les~ mais· de _citiqüCnta e cfnco assinaturas de Senadores
par aimpora esse proje;o uma tramitação em caráter de urgência,-::_\lru~Mss_hria". E riil:s _4ua~ ~_portunidades que tentei, encontrei pela frente a fil'IÍle qbstinação, pelá obstruÇão, do Senador
. H;\Imbçrto Lucena, ate~dendo, c:omo s: Ex• me disse, à recomendação dos SenadoreS Ronaldo Aragão e Amir Lando,

,\
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naquela ocasião. O. [ato·é qOe riãà._c(jnsCg!!ifnqsver·esse J?t6jetd ser aprovado aqui, no·Senado-fede.ral. _E, ~gora, não
estou aqui para procurar colhet" os mé_ri,tos da aprovação que
se vai dar amanhã; esse projeto está scndo_d__is_cJ.ltido em regime
de urgência por iniciativa do Senador RonalQ.o Aragão. Não
quero colher os méritos disso. O Governador de .Rondônia
me telefonou há cerca de dez dias e disse-me que havia conversado com _o Senado:c Ronatdo Aragão _e que já havia acertado
com S. Ex• a tramitação do projeto. _Foi o SenaQ.or Ronaldo
Aragão quem procurou o Senador_Humbe_rto Lucepa, diligep.- ·
ciou junto às diversas' lideranças_ e ~oiheu as assinaturas para
o regime de urgência- ao qual está submetido_este_ projeto.
O Senador Marco Maci_el, que foi prOcurado pelo Senador
Humberto Lucena. e pelo próprio Sen_ador Ronaldo Aragão,
não tendo conversado comigo, na ocasião, não subscreveu
o requerimento," o_ que faço, agora-, na qualidade de Líder
em exercido do PFL_ Í19. Senado Federal. _Se verificarmos o
requerimento que est~ S_ubscrito aqUi: ..
O Sr. Ro_n_aldo A_ra_gão- V. EX'! me permite uin aparte?. -
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cabe a todos nós que representamos o Estado de Rondónia,
inclusive V. Exa. -

O SR. ODACIR SOARES - Não vou discutir a questão
da Assembléia, porque não me compete. O que quero dizer
é que o projeto foi obstruído de tal forma pelo PMDB que
a sua aprovação, amanhã, pode se tornar inócua, incense~
qüente, porque o Banco Mundial fechou o seu Orçamento
em julho. Eu disse isso" há dois meses na Comissão d_e Economia, por ocasião do meu último parecer às emendas apresentadas pelos Senadores Coutinho Jorge e Mareio Lacerda. O
projeto teve uma atuação demQradíssima, ao contrário do
que -aconteceu com todos os outros projetas de resolução
destinados à contratação de financiamento externo, e o Estado
de Rondônia sabe que sou a favor do projeto, que- sempre
fui a favor. O que quis diZer é que o projeto foi obstruído
pelo PMDB a pedido do Senador Ronaldo Aragão. Considero
i~so uma atitude legítima do ponto de vista político. "J:'anto
considero que S. Exa atuou legitimamente que, neste momento-, estou dizendo que o mérito da sua aprovação é do Senador
Ronaldo Aragão, porque S. Ex• foi ao Senador B:umberto
O SR. ODACIR SOARES- Só para completar, Senador. Lucena e disse: "Retira a obstrução porque já converseí com
O requerimento que e_Stá subscrito, aqui, não Contém a aS:sinâ- o Governador Osvaldo_ Piana e não t~_n_hQ mais obs~ruç(ies
tura do Senador Marco. Mac_iel. O requerimento está subscrito a fazer." O Senador Hum.berto L1,1cena Subscrev~l,l"então UQl. .
inicialmente pelo Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB requerimento de urgência, que está ria mesa; não estâ assinado
do Senado. Quando faç.o ess.a observação quero fazer justiça pelo PFL. porque- o Senador Março Macíd não sabia, não
àqueles que realmente estão interess_ad_us na aprovação desse tinha conversado comigo, requerimento esse inclusive que' ..
Projeto, e quero fazer justiça ãO Senador Roilaldo_Aragão. subscrevo também, a partir de agora. Mas, quero dizer que
Neste momento~ quem ~onduz a votação desse_ Pr.ojeto_ no foi .Qbstrufdo, pode ter sido obstruído de maneira a causar
Se_nado Federal não_~ o Senador Qçlaci\ -soares:;-do ~FL, prejuízos. ii:'recuper_áveis~ e é lã.ni.erilávei que isso aconteça,
de Rondôniai para faz.er]~sti_ça, que'rO_deixar registrado que, porque os recursos,•na sua totalidade, são da União Federal,
é o S~nador Ronaldo Aragã_o. não•vou .dizer que é QSonador 167 milhões de dólares serão contratados com o Banco MunAmir Lando também, proque S. Ex.•_m_e dis&e, há quatro dial; a outra parte, mais 40 milhões. de dólares, já estãO íncluídias, que é contra a tramitação e a aprovação desse_ projeto dos no orçamento deste ano e no orçamento plurianual de·_
de resolução, nest_e __ro.omcnto, porque isso poderia levantar inveStimentos da União FederaL O Estado de Rondônja entra
suspeitas _SObre a sua_-atuação como Relator_ na CPI do _Sr. com 30, dos 230 Il)Ílhões de dólares.
P.C. Farias.
.,
-_.Eram essas, as CQn]iderações_qf.!e queria fazer, apenas
De modo que quero.apenas, neste.momento, dizer qu~. para que ficassem registradaS nos Anais "e para se fazer justiça
deseny_olv_i aqui uma lut~ m_uitp grande. e n.ão obtiye ~ucesso;. ao, Senador Ronaldo Aragão. Amanhã vai parecer q~e eu
dou as mãos à palmatória, -e não_ quero colher os· lourOs <;:)essa é que aprovei aqui sozinho o projetO;- llãO! A inici3tivà do
vitória,. Por isso,.qiier9 dizer que :a aptOva.ção desse Projeto,. requerimento que estamos votando hoje é do Senador B.oamanhã, dever-se~á ao. trab~lho doSenac;lor Ronaldo Aragão, naldo.Aragão, E-S.Ex~_o :responsável pelo regime de urgência
a quem neste momento concedo o aparte.
_a que o projeto está s.ubmetido ..Não posso dizer a mesma
coisa do Senador Amir Lando, porque S. Ex~ me disse há
O Sr._RonaldQ.Ara"gão- Senãdor Odacir Soares~ inicial- quatro dias, quando tomou conhecimento desse requerimenmente, quando foi pediaa a tradução- do Projeto estávamos to, que .estava contra e é contra a. aprovação do projeto,
cumpdndo o que manda ·a Constituição. é a Resolução n"' 58, principalmente neste momento, porque, como Relator da CPI
~ão-estávamos f~ndq_n~?~ ~e·tl!~i·~.i q~:P:n?ieios de_~~,P:és:._. destinada a apurar denúncias do Sr. P .C. Farias, poderia sobre
um os para a Umao- devem _ser esçniQ$r~m portugues~ não, . ele ser lançada uma suspeição de .estar negociand_o _com JJ
acrescentamos nada, só .cuin.prirriOs a_Co"r).-stituiçã"o e ·ã'_Resplu- _
Governo .do Estado de Rondônia algum tipo de compensação
ção n9 :s8: QuantO-a-o ní.é'iiW, f!.:çho que··ele _não é m'eu,: nem· em_relação a esse projeto.
de V. Ex~ nem do Sena·dor Amir'Lando ..O.mé_ritp; -se~~sfír; :-.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
é de todos nós. Agradeço as palavras de V. Ex! m·as rião
sou daqueles que acha que, só porque se- está aprovando o
O SR. PRESIDENTE (Garíba!di .A,lves Filho)- Continua
prOjeto~ o mérito seja: meú.' Não! V. Ex• também teVe Illérito.
em discussão. (Paü~á.)
Sertador Odacir Soar_es, esse projeto foi engavetado na AssemNão havendo fD.ais quem quejra usar da palavra,_encerro:
bléia quase um ano e não foi o PMD5que o fez. O PMDB a discussão.
_,_______
_
_ _
quis votar as dire_tri~s- Çlo -projetO na:·-As-sêmbléia,_ ~as ele
A votação será realizada na sessão.de amanhã, eqt virtude
ficoU' engavetado pof qUase urn._-:.ano. veio para o Senado, da fa1~a de quorum.
ficou pa'raÇ-o por um Certo 'tempo. depois acelerou-se a discusO SR. PRESIDENTE (Garibaldí Alves Filho) -Item
são, e pediu-se que a CQJlStitu1çãQ-e a_ Resolução n •SS, que
vigia naquela época, fosSem: cumpridas. Era esse o -eSÇlareçi._- 7:
Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da
mento ·que queria dar. Agradeço a V:· Ex• por dize_t que o
Câmara n'67", de 1989 (n' 1.14S/88, na Casa de origem),
mérito: êrneu,, mas não ·considero assim. O m"érito, se· eXiStir,
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de iniciativa- dO Presidente da República, que dispõe

sobre as ações de prevenção e controle das zoonoses
urbanas e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 215, de 1992, da Comissão
-de Assuntos SociaiS, favorável ao projeto, <:om as
Emendas de n•s 1 a 4- CAS.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco Sessões ordi-nárias para reCebimeiitO -de emendas, nos termos do art. 235,
§ 29, letra d do Regiinento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto e as emendas, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discussão.
A votação será realizada na sessão de amanhã, e~ obediência ao disposto no art. 168 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Item
8:
DiscuSsão, em segundo turnO~ d~ Proposta de.
Emenda à ConstituiÇão n' 8, de 1992 (n' 51/90, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o_ plebiscito
previsto no··art. 29 do Atq das Disposições Constitu-cionais Transitórias, tendo- PARECER favorável sob n' 243,_ !!e "992, da
Comissão Teinporária.
---A Presidência esclarece que, nos termoS do art. 363 do
Regimento Interno, transcorre hoje o último dia para a discussão da matéria e ã.presentaÇão de clnendas que não envolvam
o mérito.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n"'
8, de 1992, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A matéria será incluída na Ordem do Dia da próxiina
quarta-feira, para votação, em segundo turno.O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Concedo
a palavra a V. Ex•.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu gostaria
de solicitar da Mesa uma informação, se for possível.
_
O projetO de minha autoria, que regulamenta o-s juros
reais de 12% ao ano, em d~corrência de dispositivo constitucional, entrou na pauta há cerca de um mês e houve o adiamento, se não estou enganado, por cinco sess_ões, o que já
ocorreu e ·o prOjeto a ela não voltou.
Perguntaria à Mesa, se for possível fornecer a_i_!!_fonnação
agora, a razão de o projeto não haver voltado à Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi AJVes Filho) :_A Presidência informa a V. EX• que a-matéria será colocada oportunamente em Ordem do Dia, nos termos regimentais. O SR. PRESIDENTE (Garibaldi A.lvescFilho) -Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
··
O SR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'-' e Srs. Senadores,

=
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ninguém ignora mais que, na raiz das aceleradas e profu0das
transformações que estão ocorrendo no mundo, encontram-se
avançados processos tecnológicos, ·de natureza profundamente li'arisfoima:dora. Ninguém ignora, ademais, qu~ _o_ conhecimento científico se torna· cada vez mais presente em todos
os setores da vida humana, constituindo-se no principal fator
das mudanças que se processam no mundo da produção e
na sociedade.
- Cientes disso, os países desenvolvidos tratam de acelerar
cada vez mais sua já avançada evolução científica, tecnológica
e industrial, com o escopo de se manterem à frente de seus
concorrentes.
Enquanto isso, às voltas com_ graves problemas económicos e sociais, Como os decorrentes do endividamento externo e os da miséria, do analfãbetismo, da fome, da doença,
da falta de saneamento, que atingem grandes contigentes populacionais, os pafses subdesenvolvidos vêem acentuar rapidamente seu atraso _científico e tecriológico.
O Brasil, todos _o sabemos, convive com esses difíceis
problemas, os quais são agravados pela descomunal crise social
e_ económica que estamos viverido, pelos efeitos negativos
do modelo de desenvolvimento a ·que fomos levados, responsável pelo aprofundamento das desigualdades regionais, pela
concentração da renda, pelos baixos indicadores sociais, pelo
monstruoso endividamento externo e pelas disparidades existentes em importantes segmentos económicos, como o agropecuário, o de serviços e o industriaL
- Comparada à do-s países industrializados, a atual situação
bras~leira é simplesmente desoladora: primeiramente, porque
o País se encontra paralisado pela crise económica, e, depois,
porque essa paralisação não nos permite acompmhar as inten~s e aceleradíssimas_ transformações que estão ocoíreildo no
cenário internacional, não só no que diz respeito à área científica e tecnológica, mas também ao desenvolvimento humano.
A rigor, perdemos a década de 80, quando tOdos os efeitos
nefastos do modelo de desenvolvimento anteriormente adotados no País eclodiram, mostrando que não bastava o crescimento económico, pois ele não foi capaz de _atenuar as desigualdades sociais e de promover o avanço cifmtífico e teCnológico.
Perdida a década de 80, chegamos à década de 90 eom
uln-âilema mortal: apressar nosso desenvolvimento científico
e tecnológico ou esquecer o futuro.
De fato. Sr. Preside!nte, S~ e Srs. Senadores, o embaraço,
ou melhor, o desafio do País pode sei expresso por apropriada
consideração constante do relatório Office of Technological
Assessment, do Congresso norte-americano, nos seguintes termos: "A longo prazo, nem o País nem os seus cidadãos podem
controlar nem influir sobre o que não conseguem produzir
corri competênciã". Dessa maneira-, temos que nos apressar
pafa produzir a tecnologia que deixamos de criar, temos que
alterar profundamente a política de ciência e tecnologia adotada no País, que nos vem impedindo de produzir. Porque,
se não alterarmos as escassas bases de índução e de realização
prOdutiva, continuaremos deixando de gerar tecnologias. Nada produzindo, insisto, nada controlaremos e sobre nada influenciaremos.
-A conclusão que salta daí é evidente. O Brasil tem que
ampliar os investimentOs-em ciênCia- e tecnologia.
. .
_ Infelizmente, nos últimos dois anos, tempo que comc1de
com o GovernoCollor de Mello, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ptindpal
forite-financiadora da pesquisa nas universidades brasileiras,
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segundo artigo de H. Moysés Nussenzveig publicado na Folha

de S. Paulo de 13 de abril último, caiu aos nfVêKiiiãis baixos
de sua histófkt, reduzindo~se a valor dez vezes menor do que
os atingidos há duas décadas~ A mesma Folha de__ S. Paulo,
aliás, ein editorial do dia_ 21 do mês citado, ress_altava que,
malgrado o repetitivO ·e insistente discursô go'vernarilental a
respeito de sua intenção de modernizar o País, os investimentos na área de ciência e tecriologia despencaram de US$
800 milhões, em 1989, para somente US$ 400 milhões, em
1991.
..
- ---0 artígo do Dr. N ussenzveig comprova, com dadOs irrefutáveis, relativamente ao ano de 1991, a afirmaÇão enunCiada
no próprio título: "O governo federalliqüida a dêncían.
Segundo ele, "dos recuTS()S dos convênios de dois anos, assinados pela Finep cOm as dez maiores instituiçõe-s de pes~
quisa em física do País, pouco mais de 10% foratfdibeiá.dos
desde o início dO atual Governo". Çonfoime denuncia ainda,
recursos para 2.316 projetes- de pesquisa foram ·aprovados
pelo CNPq em maio de 1991, mas, até abril último, nenhum
deles tinha sido contemplado com um centavo sequer.
Não se esgotam aí, no entanto, as mazelas do setoL No
ano em curso, pela primeira"vez na história ·do CNPq, o pâ.gamento de todas as bolsas concedidas pela instituição vem sofrendo grandes atrasos, não importando a natureza delas, se
de pesquisas, realizadas no País, ou ·se de formação (mestrado
e doutorado), realizadas no Brasil e no exterior.--o- descaso
pela área é tal até mesmo taxas de matrícula em cursos no
exterior e seguros de saúde de bolsistaS, deixaram de ser pagos
por perío"dos de até um ano, levando muitas- universidades
estrangeiras a recusarem matrículas a eStudantes brª~ilei:ros.
Segundo revelações do articulista, por conta dos parcos
recursos colocados à disposição-da Embrapa, 20% dos pesquisadores já se desligaram da Empresa. Contra a Embrapa,
porém, o Governo Federal não pode sequer usar seus habituais
argumentos de que instituições ineficie"riteS devem ser penalizadas, porquanto a Embrapa pode neutralizar essa maledicência -com um simples dado: pesquisas pOr ela realizadas
permitira.rrcao Brasil tornar-se, cm pouco tempo, um dos
maiores produtores mundiaiS. de soja, o que nos propiciOU
uma economia anual de 1,5 bilhão de dólares, valor muito
superior ao- inVestlriie!ntó total realizado pelo Governo rias
pesquisas relativas ao produto.
' Aos males anteriores, acresça-se o aviltamento a que foram submetidos os sal_á_rios dos pesquisadores. A violenta compreensão salarial-.!,lo_Brasil não tem poupado sequer cientistas
de renome internacional, cujos venç:imentos, no exíguo pt:azo
de um ano, foram reduzidos a um terço.
Segundo estudo sobre a evolução dos salários pagos aos
pesquisadores entre 1988 e março de 1992, realizado pelo
Departamento de _Flanejarrie"nto~ da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, óigãõ ao qUal o CNPq é subordinado, a queda
da remuneração dos cientistaS -é brutal. Eín jãneiro de 1990,
o salário mensal de um pesquisador era de três mil dólares.
Hoje, não vai, em:media, além de 600 dólares ..Um pesquisador com 25 anos_ de trabalho tem, atualmente, um vencimento bruto de apenas um mil e quinhentos dólares.
Também os bolsistas estão sendo duramente_sacrificados
pelos baixos valores que lhes estão sendo pagos e pelos constantes atrasos nos pagamentos das bolsas. Em _mªrço do corrente ano, um bolsista de mestrado recebia Cr$ 540 mil, o
de doutorado, Cr$ 800 mil e o de pós-doutorado, Cr$ 1,9
milhão. De acOrdo com autQri_d_ades do CNPq, a crise atual
é a pior, desde 1950,
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Com salários tão baixos, não é difícil a explicação quanto

ao pequeno númerO -ae pesquisadores no Brasil. Há, aqui,
menos de quatro pesquisadores para cada dez mil habitantes,
enquanto a quantidade recomendável seria de um pesquisador
para cada mil habitantes.
Sr. Presidente, Sr•$ e Srs. Senadores:
Dados para cqnfirmar o descaso,do Gqvemo para com
a área de ciência e tecnologia não faltam. De_l985 para 1990,
os recursos aprovados no Orçamento Geral da União_ para
o setor caíram de 5,8% para 0,7%. Já os valores destinados
ao" Furido Nacional de Desenvolvimento Científico _e Tecno~
lógico foram reduzidos de 253 milhões de dólares, em 1975,
para 33,7 milhões de dólares, em 199L
Também não faltam números para demonstrar a defasagem brasileira diante de outros países no que concerne aos
in'vestimefitos_na área de-ciêndá- e tecnologia ein felação aoProduto Interno Bruto. Nosso País investe, no setor, apenas
0,6% do PIB, enquanto o Japão investe 2,9%,- os· Estados
Unidos 2,6% e a Coréia do Sull,S%.
Em relação ao- PIB, o Brasil tem investido pouco em
ciência e teCnologia, repito. Mas. como consta do Relatório
Final da Comissão Parlamentar Mista ·ae InquéritO, realizada
no ano fíndo, e que se destinou a investigar as causas e dimensões do atraso tecnológico brasilei_ro, "no Brasil ( ... )os investimentos em ciê~1cia e tecnqlo_gia fqram, em gr~nd_e parte, perdidos por não poderem ser amplamente aproveítados pelas empresas produtivas". Dessa forma, segundo a avaliação da CPMI,_"o que mais determinou o atraso tecnológico do Brasil
não.foi a cifra inodesta dos investimentos, mas principalmente
o ~el,!_escasso aproveitamento". _
Esse escasso aproveitamento é-explicã.do, Srs. Senadores,
pelas dificuldades impostas pelos detentores de tecnologia em
sua transferência aos países subdes_envolvidos. Valendo-se de
sua posição oligopolista, os proprietários da tecnologia sempre
possuem alguma maneira de evitar a concorrência das empre~
sas clientes. EPJ. geral, a venda_da tecnologia é feita de forma
a resultarem elevados os custos dos produtos das empresas
compradoras. Além disso, a mesma venda se processa mediante rigorosas cláusulas restritivas.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:·
_~Paralelam~nte à questão anterior, coloca-se a da orjgem
dos investimentos em ci_ê1_1cia e tecriologia nos países subdesenvolvidQs. No Brasil, dos invesfinjentos "ii!a.J.izados ~os 0,6%
do PIB anteriormente aludidos-, somente 6% são realizados
pela iniciativa privada, sendo os restantes de responsabilidade
do Estado. Na Coréia çlo Sul, por exemplo, a situação é bem
diversa: 81% dos recursos_ investic!_os no s_e_t_or pt:_ovêm das
empresas particulares.
Analisando essa questão, ou seja, o fato de a quase totalidade dos investimentos em ciência ec tecnologia no Bra,sil provir do Estado, enquanto, nos países desenvolvidos, a maior
parte desses investiinentos é feita por empresa~ privadas, aCPMI expressa a inexorabilidade da situação nos seguintes
termos:-'jEstá claro que não poderia ser de outra forma, dentro
de um modelo que, à exceção de pequenos segmentos de
um_setor ou outro, como foi o caso da informática, permitia
uma reserva de mercado, de fato, às empresas estrangeiras
sobre a quase totalidade do sistema industrial do País.
___ Portanto_,_ em resumo, setor· prívado no Brasil não foi,
nein é, inotor de crescimento tecnológico: mis empresas multinacionais, pórqrie é contra a _lógica de sua géstão em países
menos desenvolvidos; nas empresas nacionais, porque, em
geral. lh~~ falt~ram condições, a n~o s~r que contassem com
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forte apoio e subsídios do Estado, como se

fe~

para ampliar

o setor de bens d_e capital, entre 1974 e 1978.
Em suma, o prinCipal do esforço t_eria ( ... ) çie vir do_
Estado. Este, além de preencher vazios do setor privado,
como ocorreu na siderurgia e_ em outros importantes setore·s~
foi um forte indutor e demandante de tecnolOgia, como ot.orre_u com a Petrobrás e a_ Telebrás, e outras grandes estataís.
Também foi iniciativa do Estado o de_senvolvimento da petroquímica, na base do tripé (com empresas priVadas nacioriais
e estrangeiras) que, entre outros efeitos, teve o de viabilizar
insumos para a química fina".
Sr. Presidente, s~s e Srs: Senadore&: _
_
.Mauro Santayana, em artigo publicado no Jornal do Úra·
sü, edição de 13 de maio último, escreveu qUe" ·~aois são os __
inevitáveis sentimentos trazidos pela leitura do Relatório_ da
Comissão J>ar1amentar de Inq_uérito do Congresso Nacioilal _
sobre o Atraso Tecnológico", presidida pelo SenadOr Mário
Co_vas: _vergonha e pânico''.
_ ___
"A vergonha", diz o articulista do- -periódico carioca, "é
de .saber até que ponto chega a falta de caráter da tecnologia
brasileira e de alguns homens públicos, responsáveis pela políw
tica de submissão ~os infei:"esses externoS".
Quanto ao segundo sentimento, o· jornalista afirma: que
"o- pânico é naturar•. E acrescenta: "Se não houver Urria
reaçâo _viril da sociedad~ brasil~ira, estamos todos c-ondenados
a um futuro de servilismo absoluto. Por mais que nos empenhemos, no entanto, são necessários; nO mínimo-. 20 anos
para chegar onde estão, hoje, em conhecimento científico_
e tecnológico, os três maiores: os Estados_ Un.idos, aAlemaD.ha
e o Japão. E, daqui a 20 ·anos, onde eles estarão?"
A pergunta é in~rilóda._'E n·âo pode deixar de provocar·
a ação" dOs poucos patriotas -que· ocõpaih cargõs- de relevância- .
no atual Governo. ~~gundo vem noticiárido a imprensa, o
Exín' Sr. Secretário de Cíênêia eTecnologiâ, Prof. Héllo1aguaribe, está preocupado com a questão, e,~pâra s6tuC-iOtl:á~Ía,
está propondo a impleinentação_de um projeto, 0 Brasil2010.
·
O projeto contempla !JID horizonte de 18 anos.e, se ,des4o.bra, confo:rffie se tem di_vu]g,3.do nos j<?Í"n~i~-~- em duas f~.s~s.
A primeira. que se estende.de 1993 a 1995, Cqnstituí o período
prévio; destinado à supefa.Çãó- da crise attiái. A fase se"gúhité,
relativã aós 15 ~nos_seguin~~' configura _o E'_etíodo de recuperação e saída 49 País do tt~tágiO de subdiSe_l}Volvjrnent~_.:
0 projeto é bem-vindo à Nação, até ág'Çra se-m neô.hliina
perspectiva de médjo e longo prazo, uma vez que o Governo
Cóllor de Mello não conseguiu apresentar~ a_o País, desde_ sua
posse~ _nenhum plano de longo alcance. EVidentemente~ _Q -:
Congresso Nacionãl espera poder avaliá-lo e contribuir Para
seu aperfeiçoamento.
. -- -- .-- -·- ."' _A participaçã-o do_CQflgresso NaciQQ~_na f~~~i;çã~·e·
aprovação do projeto é indispensável, até mesmo por motivo
de coerência Qo plano com suas próprias b,ases, pois tem-se
anunciado que ele se fundamenta em um m.pdelo de sociedade
democrática, socialrnente_eqüitativa, tecnologitainente modema e aberta internã- e externamente. Frente a esses pontos,
não se poderá alijar o Poder Legislativo, constituído pelos
representantes da sociedade, das discussões que O projeto
enseja, e de sua próprlã. ap-r-ovação.
Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senado!-"es:
Julgo oportuno apresentar-lhes. em seguida, trechos de
uma reportagem publicada no Correio Braziliense em 5 de
julho último, na qual a jOrnalista Lucien_e de Assis alinha_
algumas considerações do Prof. Jaguaribe ~respeito do proje-

Agosto ·de 1992_

to. Os esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário de Ciência

e Tecn_ologia perrnitii-nos-ão avaliar melhor sua proposta:
.."Q ano 2010 foi ado.tado como horizonte po!que_esses.
estudos (os realizados pelo Instituto de Estudos Po_liticos e
Sociais - IEPES) indicaram a possibilidade de uma transformação sub~tancial da sociedade em 15 anos" .. ''"(ai, mudança",
defende o professor, viria com a modificação do que ele chama
de perfil social, que significa melhorar o nível de renda global
e per capita e fazer dest~ uma sociedade_cle gente educada,
com- trabalho bem remunerado, reduzindo-se os Jntervalos
entre o_ menor e o maior salá_riQ. _
_
-''No _emanto, ~ condição para a saída da crise que, nos
próXimos· três anos; o Produto Interno Bruto (PIB) do País
-apresente um crescimento de pelo menos 5,5% ao ano, índice
reco-nhecidamente viável, segundo Hélio Jaguaribe. Hoje, o
PIB está paralisado entre zero e dois por cento ao ano. em
função da-crise"-. De acordo ainda CQt:n a reportagem, "os caminhos do
de~envolvirnento viável serão traçados no projeto Brasil 2010, .
sustentado por dois grandes setores nacionais: o infrawestrutural e o produtivo".
·
"E-sse desenvolvímento_ptilizará o modelo sçcio-econométrico (que opera com variáveis sociaiS ·e eCtm.ôrrliCaS _emtermos quantitativos), utilizando as __":'ariáveis do çrescimelJ.tO
demográfico e do aumento da população .economicamente
ativa. E para chegar ao ano 2010 com o mesmo çlesenvolvirnento da Espanha, o Brasil precisará de um creSci!llento
do P~ anual em torno de 12 a 15 por cento ~ o que é
obviamente improvável que ocorra -, admite Hélio Jaguaribe. Mas, a permanecer a atual conjuntura, com posturas
políticas e econômicaS adotadas desde a década de 80, o ;BrasiJ
fatalme.nte tornar;se-á_uma nação _do Quarto Mundo. E sofrer
~s~~a;!:o de declínio levará a uma transiç~o tur_bule_nta ~ vioNo entender do Sr. Secretário de .Ciência e Ty.cl;lol,ogia,
a reforma de que o Brasil necessit~ d.eve ser profunda. Seu
ponto crucial é a revolução educacional, urna adeq~ada escolarização de todas as c~ianças e mais invt(stimentos _em_ ciência _
e tecnologia, algo em torno de 1,4 porcento do PlB. _
Julgo que os pontos etencados ·sejam os fundamentos
ele uma ação que deflagre o iníciO do processo -de modemizaç~o c;lo l3:rasil. A r!!speito, porém, do Projeto 2010 fonnu_lo
vot.os p;1ra que constitua verd~deira prioridade da Nação bras.ileira, e qtJ.e venha a ser, de fato, implementado, independentemente do Governo que estiver à frente dp País nQs__próximos
anos. __
--Na verdade' espero -ciue pessoas da estatura do_ Prof.
Jaguatibe possam, com sua reconheciQa competência, influenciar positivamente o Governo que vie-r a elllergir da profunda
crise política ora vivida pela Nação bra.sileira .. Espero; acima
de tudo, que o Brasil não seja pródigo tão-somente em atas
de corrupção, mas que saiba, também, tratar de fonna adequada !lS ;;ireas que poderão conduzi-lo ao desenvolvimento, entre
elas a de ciência e tecnologi~. conferindo-lhes os recurs.os
mínimoS- necessários à Sua so"Qrevivênci_a.
_Er~? que tinha a dizer, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gar.ibal. d. i Alves Filho)- Conéedo
- - LO
B
a _palavra ao nobre Senado!__ __uri~a~ _aptista.
--__
O SR: LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncía
C?-~~~inte discurso.)- Sr. PreSidente, sr-se Srs:Sena4ores,
a Bahia e o Brasil comemoram hoje o transcurso dos. oitenta
anos de _um dos seus maiores escritores, co;m mais d~ 30 l~vros
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e 10 milhões de exemplares, traduzidos para 34 idiomas em
50 países, espalhados por todos os continentes._
Descendente de família sergipana, pois etã filho de João
Amado de Faria, natural de EStância, radicado no sul da
Bahia, segundo definição do Acadêmico MarcOs Vil~ça, um
dos vários iiltélectuais que se manifestaram- por ocasião desse
efeméride, esboçando uma apreciação sobre sua vida e sua
obra, llie define um perfil forjado "na mistura baiana dos
condimentos intelectuais e populares. Nos sobradões do Pelourinho, botecos da Sede Portas e satapatés da meiawnoite
em Água de Meninos; insubmissão literária da Academia dos
Rebeldes e nas casas proibidas das "meninas alegres", nos
prelos democráticos do Diáiio da Bahia e o O hnparcial; nos
candomblés; no convfv1o-lgU31 dos trabalhadores do cacau
em Sequeira do Espinho; nos saveiros viajando para Cachoeira
__
e Porto Seguro".
Estudante interno do Colégio Antonio Vieira na Bahia,
onde foi meu contempórâneo, na década de 20, não resistindo
ao "ambiente austero e religioso" de lá empreendeu uma
fuga, sem recursos, através do sertão, no rumo da casa dos
avós em ltaporanga, Sergipe, onde chegou a pé.
Essa sua proeza~ cruzando terras- fronteiriças entre os
dois Estados, observando a terra e o povo em sua sensibilidade
juvenil, também viria mais tarde, na inspiração dos seus inúmeros livros, a trazer passagens, figuras ·e personagenS de
Sergipe, seU agreste, SUas praias e sua gente, numa hannoniosa
simbiose cultural entre os dois Estados.
Na maior parte dos jornaiS do País, durante a semana
passada, e, ainda hoje, quando transcorre o seu aniversário,
noticia os eventos relacionados com a programação e manifestações espontâneas de jornalistas e intelectuais sobre a pessoa,
a vida e a obra do consagrado escritor, que também foi políti~
co, e que afirma: "Vivi ardentemente, lutei pela liberdade,
contra os preconceitos, amei, sofri, rile alegrei, me diverti'\
mas não esquece, em toda a sua obra, de prestar o seu tributo,
a sua homenagem, a quem foi a fonte primeira de sua inspiração:
"Do saber do povo me alimentei e se ãlguma coisa
costruí ao povo devo. Minha obra não é mais do que
pobre recriação de sua grandeza".

Esta afirmação ele fez em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, onde um dos seus membros, o Acadêmico José Sarney, também lhe traça um perfil, manifesta as
suas homenagens e a admiração que cultiva pela sua pessoa
e pelos seus livros, que retratam com singular sabedoria e
propriedade aspectos marcantes e pitorescos da alma nordestina e brasileira, dignificando-lhe as virtudes, manimizaodo
as suas imperfeições e, sobretudó, humanizando a pobreza
e a miséria, denunciando a injustiça e cómbatendo os preceitos
e a hipocrisia.
E, hoje, os seus livros de cenário e local restritos, de
cunho eminentemente regional, pela profundidade com que
perscrutou a natureza humana e a sua luta pela sobrevivência,
suas virtudes e imperfeições, seus anseios e limitações, pela
sensibilidade que apurou na arte da pintura literária sobre
a terra e o povo, torna sua obra uma linguagem universal,
lida e apreciada em todos os continentes.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores.
Em homenagem a este baiano do meu tempo, quase sergipano pelas suas origens e pelo título que já lhe foi outorgado
de cidadão do Estado pela Assembléia Legislativa, quero pedir
a transcrição nos Anais do Senado da República, com o meu
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pronunciamento, dos seguintes artigos: ''Uma exten&a programação•• e "Homenagens a Jorge Amado começam hoje no
Pelourinho••, do Jornal A Tarde, da Bahia, edição de 5 de
agosto, ~·civilização de Cacau, Cravo e Canela", de Hélio
Pólvora, publicado em A Tarde Cultural, edição de 8 de agosto, "São Jorge da Bahia, do Presidente e Senador José Samey
e "Maloqueiros (para Jorge Amado)", do Jornalista Juno!
Silveira, no jornal A Tarde e "'De João Ubaldo Ribeiro sobre
Jorge Amado.,, publicado na Folha de S. Paulo, todos de
'9.de agosto e "Jorge, de oito a oitenta do acadêmico e Ministro
do Tribunal de Contas da União Marcos Vinicius Vilaça, publicado no Correio Braziliense, edição de 10 de agosto, que
selecionei, entre os inúmeros publicados nestes últimos dias,
e que comentam a vida- e a oOra de Jorge Amado, hoje não
somente baiano, mas um cidadão nacional, um cidadão do
mundo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde, quarta-feira, 5-8-1992
UMA EXTENSA PROGRAMAÇÃO
Dia9
18 horas, no Largo do Pelourinho, show musical com artistas
baianos.
Dia 10
10 horas, em sua sede, Largo do Pelourinho, entrega do Prêmio Nacional de Romance· Jorge Amado/80 Anos ao livro
O Diário Submerso, de Lúcia GUedes; e abertura da exposição
de pinturas e gravuras de Calazans Neto, "De um casarão
no Largo do Pelourinho, Tieta e Tereza chegam para festejar
seu criador, Jorge Amado''; da mostra "Navegação de Cabotagem", fotos-documentário de Zélia Gattai; e da entrega pelo
embaixador da Argentina da "Ordem do Mayo" no grau de
comendador ao escritor Jorge Amado.
17 e 20 horas, na Sala Walter da Silveira, Biblioteca dos Barris,
sessões dos filmes A Casa do Rio Vermelho, deDavid Neves
e Fernando Sabino; Jorge Amado no cinema, de G]áiibef
Rocha; e Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto.
17h30min, na Reitoria da UFBA, Canela, sessão solene de
abertura do I Simpósio Internacional de Estudos sobre Jorge
Amado- "Um Grapiúna no País do Carnaval''.
20 horas, no ball do auditório do Hotel da Bahia, Campo
· Grande, lançamento do livro Jorge Amado 80 Anos de Vida
e Obra- Subsídios para Pesquisa, de Rosane Rubim e Maried
Carneiro, e da revista EXU 28, especial com fotos de Zélia
Gattai.
Diall
18 horas, na Academia de Letras da Bahia, Nazaré, sessão
especial comemorativa 80 anos de Jorge Amado.
Dia 12
21 horas, no Museu de Arte da Bahia, Corredor da Vitória,
abertura da exposição Jorge Amado e as artes plásticas.
Dia 13
19 horas, Cerimônia Civil-llê Iaomi Axé Iamassê (Terreiro
do Gantois).

A Tarde, quarta-feira, 5-8-1992
HOMENAGENS A JORGE AMADO
COMEÇAM HOJE NO PELOURINHO
Os 80 altos do escritor Jorge Amado começam a ser comemorados hoje com um show de artistas baianos, a partir das
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18 horas, no Largo do Pelou_rinh-º~ E_starão presentes a família
caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal
COsta, Batatinha, Margareth Menezes, Edil Pacheco, Edei"aldo Gentil, Gerõnimo, Daniela Mercury, Olodum, Ilê-Aiyê
~Filhos de Gandy.
A festa dos artistas baianos a Jorge Amado tem 0 patroémio do governo do estado, através da Fundação CUltural
lê Baneb, que participam, jririto cbm ·a "Fundação Casa de
1-orge Amado, da série de homenagens ao escritor. ,Amanhã,
.dia do seu aniversário, Jorge Amado recebe a condecoração
fiiãxima dO governO argentino, a Ordem de Mayo, no grau·"··
de comendador, numa solenidade que terá a·prese-ilça do gov:emador António Carlos Magalhães~ do embaixador daquele

~s, Manuel de La Sota, às 10 ~oras, na sede da Fundação
~a de Jorge Amado, no Pelounnho.
Programação
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CIVILIZAÇÃO·DE·CACAU, CRAVO E CANELA
'''•i{.l:·,) ~~iid·.. ·
,·i• ·-~·· ..• ,f.
Hélio Pólvora
·;

,_.

Tem-19 ànos, apenas 19. o moço baiano q~e. no Rio
de_ Janeiro, onde se faz amigo de_Octávio-de_ Faria_ e_ August9
Frederico Schmidt, publica- O PO,f.s dá Car·naw:#; i:'omarice de
ihSpiraçãO inodemistá,. mas de figuri!l:O európ_~u~ A europeizaçãd vem_: dos perS6óãgens hesitantes, desgastados pelo tédio
de unia existência b'fâSé'2...- priilcipalmente Paulo Rigger, que
'fetorna·ao Rio e·ã Bahia após longa aus·ência e·m. Paris.'Filho
de um coronel do cacaU.~ Rígger-discut~ idéias, debate ideologias·e em nada encoritra sentido: Está effi busca da felicidade.
No final, imune à c'ohUúllirniÇão ·revolucio-nária, copcluirá nihüSticarne·nte--que a felicidade c~m._sist~_e_m não desejar.-_.É um
honiem a mais, uin intelectual inútil. Lémbra um personagem
·de Turguênief pe-rdido nos tr6picos:· ·;·"~"r '·
· ·

Além disso, o escritor, que tem uma vasta obra literária
--·~)~~ ~avlo ·#~, ~~~-~ei'vià~~rii f~~,~~d~~tt~~- de_ Caca~, _f~~a-se
J:raduzida para mais de 50 países; faz a entrega do PrêmiÇi -_ d,e s,a!r~ .e .de__ preços,. ))pr_ CC!nse~l~~e_. logo -~-o 101CIO de
N;:tcional de Romance Jorge Amado, instituído pela FundaçãO. sQa jQrriada l~t~d-i.i~ ~~.;~~i_s.:de.pp -~IJ9~,}çrg_e _A~~9,'?,,.apesa:
Cultural do Estado e ganho pela escritora_ Lúcia Guedes, de__ _pa i~n'fllJê,n~i~ ~o-:ro_n:l~~~e r?.-e ~~o.~,lp,ji_P.po~tado, ap,~g~-se a
~nas Geràis, com o trabalho ''Diário Submerso". Em segui-· : ·realidade rhats tmecfiata. ~a das fít~nda_s de cacau, é processo
d'~ Jorge Amado abre uma exposição de gravuras de Calazans _e?o~~C9-lüsió~êçl;_,~?.~ b~Çlo.·~~.Ca~,ê~f~:f ~riO.:~~~ )f.~ B~P~a. O
t(eto, intitulada "De um. Casarão no-Largo do Pelourinhc)- romancista nasceú __ e_II) ;1,912, na Fa~~~d~.Au~etdta _(q~e uns
'fieta e Tereza chegam para festejar seu criador, Jorge Ama- lócaliia:rD.. em Ferradas; ent<lo ~m povoado de Iihéus e, a
·&o", inspirada em personagens consagradas da obr_a do escri- ~ p3.rtir de )91~~ :~e ~(ab_1,1.~a; o.l,ltros: ~Úl _,?inill;g~, :~?jc~}~~juípe
ror.
. . __
-·
-- · e ~quela é,pOc~ pertencente a .Ilhe~s), passou a .mfan~1a em
Outra exposição, também na Fundação Casa _de Jorge .. · 1lhéuS" _..:..·centro do ·viVer baiano .9.itad.o pelo cacau·- e_·.cedo
.!t.mado, reúne fotografias de Zélia Gattai, mulher do-·escritor; : OOntie'~~:a. e$pÓÍíáÇ40'; .~~~P'áf perdeu ~ina: fazenda (a primeira
®bre o mais recente trabalho de Am.ado, "Navegação dCL ~9f;i. 'd:~S~~~íd~ pof ~~t ~B~-~~~t~),_pai:'a_ ·~ coíb~~~-:~i~~~~-Tava
cabotagem. Apontamentos para uma autobiografia CJ.ue puncit.' res, à_quelTi o :rOO?-_~q.Wf~~·~-~r~. ·.9 ~fp17p.e~ sa~a,~i-·- . ;-, ... --escreverei", a ser lançado em outubro na Bienal Nacional .
Criã~$.e entãQ,!J,J:9,CO~prOJR~sso_.te,má~ico.qpe_AJ;n.a~p ~es
do Livro, em São Paulo.
. peitará. porqUe suase_ns~billdqde.e,S;tá,fçP,d;t,e porque _o es~tor
Amanhã, às 17 horas, a Sala Walter da.Silveira, localizada escre~erá sempre Sobre_ o qu~ ~onheçe poi- expertê:r;tci~ próua Biblioteca Central dos Barris, inicia ·o"Ciclo de fillnés sobre.' ,, pria, sobr~ o,.que viu ~,s,enti~. . . _,, ·:'.:. _ ,:g escritor e sua obra. Vão ser exibidos__ os filmes "CaSa de
Além .da _re~id~4~ ç~Cill)..eip;\ .tá'?. próxima, surge,\em se~rge Amado", de Davi Neves, ..Jorge Amado no Cinema'', .g!Jndq_pléi:ÍlO, n~ pr~o~paç~es_Ao.fiççWrt~~ta, entã.Q.irl,icj_ante,
~ Gláuber Rocha, e "Dona Flor e seus Dois Maridos", de-·· Q,_ Ppfs..:. 9] r,ç>IP.fJ:n.c~j4~,~s~réj_a- j4, §e,.. ~'Q_qu~.çlr~._ ~q ~spírito
~uno Barreto. Às- 20 horas começa outra programãção, in~.~·:· rç_fo,rn,rista d.f1.~e1Jla.Q~_.·~·l?~+: .tem.~ .~r~stletros •. r~~9'to_p~la
~indo, desta vez, o filme ''A Casa do, Rio-vermelho", de
.crf~.i.q~ çarica~ural_ àquel~ ..H~eratur3; t?ym.~~mportada;_ ttpo
~rnando Sabino e D~vr Neves, mostrando o cotidiano do . "sorriso ,d,a. soci~.~Q.ç.':'.); .a ql;lY. se r:efe~i_\1,, .-ell:l i_nstfiptif, d,e- rara
._ritor, sua família e amigos, como DoriVal Caymmi, Carybé. infellciçl~de,_ qutr.o bai<:'no tambéin- d~ terp..ática ·<:.a'?-~eira:
t Mário Cravo, sua ligaçã-o com o candomblé e um relatO
Afrânjq. pe.rxOtQ: O's J.qmaq.,ce·s podem ser ~mperfeitos1 -~_pres-·
rlo próprio escritor sobre sua vida_e sua ob:ra.
sadO.s, descontínu,Os.,à;_força de ~~PlC?s. c;.ortes narrat,i.v.OsAinda, amanhã, vai ser aberto, às 17h30min, o Simpósio
m,as serão sincerós_.,e.,spt:,J;~t\lP,~ ,in~~r~entos _de;. ~.rição e
Internacional de
_.
. _ .
agressão. À$sim.~,Q,P~·fiP.Camavq.l1 ,f~l~o.? ~ré!lJ. !itr~vi~o
&tudos sobre Jorge- ''Um Grapiúna i19 País do Carnaval'; e opd~ ,rePonta .o,,tal.ç:qtq,,dp _fiçciop.i~ta:_ ba~ta,Ql_-lhe, 1~\g~mas
-,na Reitoria da UFBA, no Canela. Estarão presentes pro:_ p~l.avras para it,lj~tar.._wprb_~Lt:;t,l-~p.f9-.perso~agem.~es~o sefe~sores e estudiosos de Uteratura, assim _como especialistaS
.Cundáriq; ..cU.~lpgq;s; á&~~~z. ~~p~nt4~.eo~_ movimep.tatl1 f?.•~ntre
mt. obra de Jorge Amado, além de membros da Academia- · ch_o ~ Fara~~eifs~iÇattW~~ta_rde, 4q,rom~nce ~ÇJ:~.4~.attq.?-ber
ff)tasileira de Letras e críticos literários ~ escritores, a exemplo · to, de muitQS· .:figurap,.~~~ t1_,s~~t-~rç._as_, ~~l,I~1ance ,de, m,~~~. ro~ João Ubaldo Ribeiro, Días Gomes, Darcy Ribeiro e Lygia
malJ.ce c{;lm Che~r~ d.~ epopé~~ e percorrido pelas forças. desata~
F~gundes Teles, dentre outros.
das da poesia. . ... - .. : ;
__ . _
. -,. _... __ .,
Na terça-feira, às 17 horas, é a vez do lançamento do
Por enquanto, 9 livro de. estréia ,é uma axaliaç~~r. Não
Q.vro "Jorge Amado 80 Anos de Vida e Obra - Subsídios
há, porém, como ciifosociá-lo, quer da saga caqueira, quer
f(a'ra Pesquisa", de Roseane Rubim E Maried Carneiro, -e
do Rol!lance q~_,3Qj.AA_, ":Y.~<.l..'9-<?r?~.~X~n~_, iustament~ ~_e_l~ amàb número 28 da Revista.Exu, com repõttàgem de Zélia Gat- bi_ét:tçia,h~s~óti~ 'ÍI:l-'?· -~*:.reflet~ .e;_ ?~l~s I7curso.~ téc.J;l.~cqs q~e
tai, às 17 horas, no Hotel da Bahia. Às 18 horas, a Academia
utili~~. Ct;n;n efetto,,o,s .t~e:s .rofnf\Q.Ct;,S.~_w,gals dt:,A~~ç\9.(P7P?IS
d~-Letras da Bahia realiza uma sessão especial comemorativa
da rumorosa estr~~- ~jer,ãJ;l:l. _ c_ae,au (1~3.3) e Suor_,(l9~1.1 sao,
~s 80 anos-de Jorge Amado, em sua sede, em Nazaré.
mais do que contemporâneos, rneio~jmlãos de out.rosq~e faNa quarta-feiTa, vai ser aberta a exp-oSição "Jorge Amado
ziam da terra e do povo a base de sua inquirição _e, mais
$f as Artes Plásticas", às 21 horas, no -Museu de Arte da
propriamente, ·a sua razão de ser: A Bçgac!!ira P??B), O
ll!llhia, Largo da Vitória.
· Quinze (1930), Menino'de Engenho (1932) e Caetés (1933).
1
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. Compromisso c:om uma fiCção

de objetivos'Sbdals claros

Dentro desse movimento de cunho nacionalista, envolvendo uma líng~a brasileira pela sintaxe e regional pelo apelo
à oralidade, Situa-se, pois, Jorge Amado. Seu engajamento
apresenta duas faces. Na prhrteira, o ficcionista ern.penhado
em fazer uma ficção de obje_tivos sociais claros, retirando
a literatura dos salões ·ou das torres-de-marfim da burguesia,

para consumo das camadas poptJ.lares. Naturalmente esse romance terá de abdicar do. penumbrismo e doc::umentar-se nas
ruas e nos campos, nas fábrica,s e· nos guetos. Está em voga,
ademais, nos decênios de 30 e 40, um ficcionismo revolucionário que converge da Europa para os Estados Onidos e nações latino,.americanas. Um romance qlle acolhe movimentos
de massa e aspirações coletivaS, veiculando denúllcias.
Sob este aspecto, O Pais do Carnaval, embora fruto temporão, porque de todos os. romances amadianos o mais vazio
de ideologia, nem assim_sonCS:a o empeilho em documentar
e criticar. No seu estilo telegfáfiCO e no teot anedótico, que
lembram- a ponta~de.;.Iança oswaldiana, e na sua prosa ora
sóbria, ora debochada,, o fJ.Cqionista se co~promete 'igualmente cor..1 outra realidade, a tegiohal, dentro da realidade
maior do país camavalizado. Amado propõe, ainda sem nada
concluir, porque ainda não se identificou por inteiro com o
~u po~o,_ um debate sobre os rumos_ do Brasil; a psicologia
do brasiletro. E escreve, aparehtemente, um romance de dúvidas, filosófico nas suas proposituras, porque Rigger, um herói
inútil, recuará para o seu mundo. Depois do choque cultural
com o ambiente nativo e dos amores frustrados com a francesa
Julie, retoma à' Europa e cer~Bniente 1\ sua- vida de sibarita.
Vem então a segunda face; pela primeira vez Jorge Amado
introduz cenas de uma fazenda de cacau, o confronto latente
entre proprietários e trabalhadores, estes condenados a um
labor servil. Julie se extasia e Se entrega a uin ilegro· do eito;
ela vive unia aventura exótica, enquanto Rigger, nauseado,
empreende a fuga. O romancista se documenta, o romancista
se posiciona. O-livro _seguinte·, Cacau, significa outro passo.
Cacau surge na esteira do rom~nce dito proletário de que
há na ficção brasileira dois exemplos felizes: Os Corumbas,
de Amando Fontes, e Os RatOs, de Dy(melio Machado._ A
denúncia de situações humanas aflitivas constitui o seu lastro.
Daí ele se caracterizar m.ujto mais pe:la açãq_ dramática do
que pelo mergulho na personalidade. É o romance extrovertido, .e~ que os personag~ns se anulam como indivfdu'?s para
adqumr condições de símbolos, de representações coletivas.
~ atinado bem para este aspecto, quando alega que, sem a
mtrospecção, "a obra ganharia em superfície, perderia ern
profundidade". Mas os ~ersonagens do romance proletário,
empenhados numa "dub10us battle" (a expressão é de John
Steinbeck) contra o meio a as Jorças hostis que nele operam,
nem sempre podem se dar ao luxo da instrospecção. Ou,
talvez mais exatamente,.. o romancista, na ânsia de. recolher
o material e fo:pnalizar a denúncia, subtraita a estrutura romanesca, sacrifique o individual para ressaltar o coletivo.
· Miécici Tati f~lçm, a propósito, em "naturalismo crítico".
Esté conceito se ajUsta a Cacau, onde Jorge Amado começa
a aprir as comportas para vazar sentimentos, paisagens, imM
pressões, testemunhos orais, oontos e casos e, s'obretudo, a
sua crítica a uma realidade psicossocial, já agora uma crítica
ideologicamente embasada.

-· ~ q~~ o escri~or, entrando então no fluxo da ureãlismo

soc~sta , e depois de Ler Machael Gold, Alexandr Fadaev
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e outros ficcioniStas "POpUlares", pretende dar ao seu rõ:ffiailC'e

uma. utilidade imediata na luta pela redenção dos oprimidOS.
Sente-se em Cacau, a par da linguagem crua que caracte_riza por vezes um tom de panfleto, um resquício- do roman~
tismo maniqueísta que divida os personagens em bons ó:U
maus, ao contráriO da ambigüidade deliberada da novelístiC3
de análise intérior. 0-àspeet:O pop-ular é ressaltado com certã
sofreguidão, mas ainda não eclodiu em Jorge Ainado aquere
dom mágico a que ele se referiu certa vez: "A melhor prova
de que o romance se põe de ·pé é exatamente essa- quando
o personagem torna~se independente do autor, ainda c_om
seus próprios péS, cOnstrói ele próprio seu destino". Ora,
em Cacau, como no primeiro e no terceiro" títulos da-crõnología
amadiana, predominam os quadros, e nestes, personagens
viVos, porém cõndiconadOs à demonstração de uma teSe- e_
aos princípios rígidoS de uma dogma.
Cacau é fruto da intensa agitação político:..social dos anos
30, que leva Jorge Amado aos quftdros da Aliança Nacional
Libertadora. Não causa por isso admiração que o romance
at'nadiano da época seja,_ mais que o artefato, mais que a
realização artística;-o carro-cliefe de idéias;-de defirilçõe~-j:m}~
gramáticas. Talvez atento, ele própriO, à sua insafisfáçãucriadora, Amado pergunta no pórtico de Cacau, em nota de advertência: "Será" üin rorriance-proletário?" É umã tent:itivà Válida
porém insatísfatória, de romance proletário, feita por um niõ~
ço de 21 anos. O povo pór ete buscado com tanto aiã, o
povo com sua cultura própria, com a sua poesia espOntânea,
os seus ~itos-e-a sua- cornUcópia de criatividade- esse povo,
eterno ahmentador-da cultura burguesa, do sonho da burguesia, somente será convocado pelo romancista a partir do seu
quarto título, Jubiabá (1935). Porque no terceiro, S!ior, __ am~
bientado numa casa de cómodos da Ladeira do Pelourinho
em Salvado, Graciliano RamoS, no artigO.Já-cifâdo, reconhec~
.. certas figuras admiraVelmente lançadas ( ... ), mas. quando
entram na multidão, tomam-se inexpressivas". E a revolta,
e adota as fórmulas inculcadas pelos agitadores".
Observação também válida para Cacau- que em r~a.@i):
ao primeiro romance consegue impor a teiriáflci CãEãUcira.
Se, em O Pais do Carnaval, Paulo Rigger bate em reJ-itad!L,_
derrotado por si mesmo, no :romance seguinte AmadQ Cons&
gue a permanência do tema nativo. ColOdinÕ, trabalhadõf
numa fazenda do coronel Misael Tavares, tem consciência.
da sua situação. Sabe que é um explorado. Até o amor; -o
filho do patrão l~e toma. No entanto, a revolta ainda é-"difu~
intempestiva. PersiSte a denúncia, o- documento circuilsciito_
ao diagnóstico, a reportagem literária engajada, muitoem6=ora
Colodino assegure no fecho: "Eu agora partia para a luta
de coração limpo e feliz". Rigge-r, no- seu desespero, -ped-e
a Deus: '"Senhor, eu quero ser bom. Senhor, eu quero ser
sereno ... "
O povO -

seu personagem,

"fermento de sua verdade ... "
Está concluíd<:> o aprendizado do moço Jorge kmado.
Como o poeta Castro Alves, sobre quem escreveria urii--ABC,
nele borbulha o talento. (A propósito: Oswald de Andraáe
reiteram em Ponta-de-Lança (1946); "Eu já disse -ele é
Castro Alves", referiildo-se a Terras do Sem Fim).
Bastaram-lhe quatro anos, 1931 a 1934, para o enquadra~
menta estético de uma obra, para -dizer aos personagem,----'"'er-;;gue-te e anda". para unir os "quadros" dos três primeitos
romances num painel de raro colorido e movimentação-céniCa.
Jubiabá é obra-prima. É o romance da negritude escrito: numa.
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época em que esta palavra ainda não fora aplicada à cultura do Rego de Fogo Morto, a empatia Causa o mesmo compronegra e aos movimentos de li~ertação do negro. ~a opinião misso estético. Povo e terra como forças indomáveis, telúricas,
o instinto da naciotialidade, a luta pela cidadania, uma resisde Mário de Andrade, o ficcionista sul-baiano "é doutor em
tência aiilda que inconsciente aos constrangimentos da heranromance".
. .
"' . ..
=o .., ·'
Em Jubiabá, o romancista introduz pela vez primeira ça CUltural. E, emoldurando um ficcionismo de raf~s geográsua nota lírica; o mar, rUas e mistérios da Bahia, o negro ficas e humanas, uma poesia espontânea, produto do meio
Baldo, o pa.i-de-santo, mulatas, saveiros, o cais, moleques e do homem, pronta a ser captada - ternura e violência,
de rua, cantigas, malandros, prostitutas, folclore, Líndinalva eSpoliação e revolta, um processo civilizatório econômicohistórico a exigir di:i ficcionista dimensão snciológica e iiatui.-a-que é a matriz das futuras mulheres criadas pelo romancista.
Até parece que Amado abriu uma janela e deixou entrar lidade de rapsodo.
Terras do Sem Fim será, na cronologia da obra amadiana,
o vento. E o vento, o vento de uma poesia antiga e senipre
forte, trazido de África, caldeado na Bahia de Todos os Santos aquele exato ponto de fervura que-intrOduz o desejado romanpor outras raças, varre todos os. cômodos, se pacifica nas ce cénico, de massa, no qual a individualidade cede vez à
calmarias líricas do. romancista. ou se desata nos seus. furores voz coletiva. Realiza-se, enfim, o projeto· de Jorge Amado;
doutrinários. Nada mais importa. Eis que nasce urtt román- é verdade, o seu personagem central passa a ser o povo,
cista. o cantor maior da Bahia. Doravante este criador supre- entidade abstrata e, no entanto, todo-poderosa, que tudo sabe
mo reinará sobre suas imperfeições. Diga-se o que se. disser, ou intui, e em conseqüência, nas suas peranibulações pelo
não importam transbordamentos líricos, pregações políticas~ proscênio, muitas vezes recita" falas profétiCas.
O ro~ance que estava à procura do povo encontra o
crueza de um realismo que adquire por vezes gosto naturalista.
povo cóm afetividade, mercê de uma empagia como que mágiTudo isso se diluirá nas vozes do vento, e o. vendaval que
percorre o :amance é soprado da alma do povo, pelo povo, ca, encontra-o em termos de rapsódia, de cantigas, de mitos
traz o seu nso largo e o seu ranger de dentes, mas nos traz, e de lendas, de uma memória aricestial - e da efabulação
desses. elementos resultará a conção de gesta. "Terras do Sem
sobretudo, a sua simi,atía.
Fim transcende do romance, é .obras de rapsodo e canto de
Doravante o escritor Jorge Amado se inclinará a esta
bardo", disse OsWald de Andrade.
inspiração. El~ acaba, justamente; em Jubiabá de empurrar
Com efeito, "Terras do Sem.Fim é um moderno câhtico
as fronteiras de sua criação, de unir todas as costuras e. cesuras._
de gesta, tendo por trovador o inconsciente coletivõ da região
O romance. am.adi.ano perde então os cbntorno"s, deixa de
cacaueira sul-baiana. O pOvo viVe, eStriltufa e rl.arra Oromance
ser um objeto preciso e definido. É nebulosa de onde nascem
amadiano, "uma história de espantar". Esse povo que, no
muitos ~lUndos, é aquela rara convivência de poema e prosa
depoimento do próprio· rõniancista, ''é, fundamentalmente,
que só Iremos encontrar com natul'alida.de nos. cam:ione.iros~
seu -perso-nagem, seu tema, ·a farinha e o fermento de sua
Este romance da Bahia, Jubiabá, em que Lúcia Miguel-Pereira
verdade, de sua criação".
sentiu uma "atmosfera densa e oleosa" (artigo de 1935), trã.z
Se, em Cacau, Amado opõe maniqueisticaniente o trabanotíCias de outras terras, as "terras do sem-fim" no sul da
Bahia, eldorado onde a vida humana nada vale nas mãos lhador rural semi-escravizado das plantações eu coronel com
podereS de senhor feudal, atendo-se às iníquas relações capidos jagunços, cidades e arruados onde se fazem. e se perdem
tal-trabalho, em Te"as do Sem Fim começa aquela visão histófortunas da noite para o dia, terras estas do cheiro e do visgo
rica Que tipifica ··o romance her6íéo definido por Gyorgy Ludo cacau.
kács. O cacau é boa lavra. O eldorado sul-baiano atrai gentes
Jorge Amado retoma para ampliar o universo fi.ccion3i
de todas as partes, brasileiros e estrangeiros.
de outro cronista do viver e do sentir baianos- Xavier MarAlguns desses aventureiros, Jorge Amado os encarca um
ques. Se Jubiabá tem afinidades com O Feiticeiro .. .o .seguinte
n-avio cOsteiro rumo· a llhéus. Eis João Magalhães, jogador
romance amadiano, Mar Morto (1936) talvez siga o sulco aber-:
to por Jana e Joel. A poesia compõe novos "idílios piscató- - b~to_teiro que acabará preso ao visgo· do cacau; eis Margot,
no tombadilho, a pensar no seu desaparecido Virgílio, advorios" 1 0 romance é uma COleção de marinhas,
gã.âo então a serviço de um dos coronéis que disputam na
?uanto a Capitães da Areia .(1937), sua atualidade deSafia
bala as terras_ do Sequeiro Grande. A verdade dos personagens
o tempo, com a diferença que, de lá para cá, os incómodos
é tão forte, por estar estribada na economia, nos usos e costumeninos de rua passaram a ser chacinados nas capitais.
mes. da terra, que dispensa incursões na análise psicológica.
Chega-se a 1942. Dias turbulento.s, a ditadura Vargas
Sobra razão a. Oswald de Andrade quando observ.ou: '"Nas.
resiste. mas está com os dias contados. Três anos depois,
regiões do mito, a psicologia tem um papel simplesmente
Jorge Amado elege-se deputado federal por São Paulo. E
motor". E se refere, em Seguida:, às "figuras homéricas" de
1946, a Assembléia Nacional Constituinte restitui ao País,
Jorge Amado. Homero. Odisséia ..Não é pequena a galeria
com a Carta, a legitimidade do poder. Na antevéspera daquede heróis. Don' Ana Bad.aró empunha armas. Os coronéis
les tempos, o romancista·Jorge Amado, como se fora a caixa
do cacau. antes chamados de "gordos" e "imbecis" e nomes
de ressonância de incontidos anseios e proéastiriadas esperanpiores (ver o ...aso.. de Misael Tavares, em Cacau), também
ças? levanta uma epopéia cacaueira de timbre coletivo, uma
se agigantam nas lutas pelo desbravamento e domínio das
saga à altura dos monumentos de prosa bárbara da América
- ·- ·· terras. Chefiam jagunçoS, Sim :....:-mas neles arde uiifa chama
hispano-portuguesa. É Terras do Sem Fim.
Sagrãda, eles estão em· busca do Velocii.IO de Ou.ro; são os
"Obras de rapsodo e caoto de bardo"
jasões grapiúnas, ou eiltão, cruzados, bUScam o Santo ·Graal
Impossível, com efeito, dissociar Terras do·Sem Fim do
de um capitalismo selvagem. O romaricista·-ó"s "trata Seni degrande romance continental nativista. Nas veias de Rómulo" Il_lOnstrações os~ensivas de ódio. Jorge Amado livrou-se em
Gallegos, Juan Rulfo,_ Ciro Alegria, Alfredo Vareta, :Riêaidõ
grande_ parte do dogmatismó;o qUe lhe pemiite dar às personaGüiraldes e, mais recentemente, Garcia Márquez, Érico Vegens antipáticas dimensão humana. Sucedem.-se os homens
ríssimo dos tomos iniciais de O Tempo e o Vento e José Lins
e_mulp.eres ganancios<?s, val_entes e cruéis nos álbuns de famíli~_.
o•.
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dos Badarós e dos Silveiras. Poucos deles tremem, como a
suspirosa Ester, ouvindo o- coaxar de rãs e o silvo de cobras
assassinas nos charcos das fazendas, oU o negro Damião que,
na tocaia, tem um lampejo de consciência moral. Os demais
estão cegos. Tão cegos e deterministas quanto a terra. A
tragédia é ressaltada pelo coro dos infelizes, pela Cantiga dos_
cegos nas feiras, pelas conversas e porres nos botequins do
cais, pelos trapeiras e moças prostituídas.
Terras do Sem Fim, ápice da saga cacaueira amadiana,
comprova no ficcionismo brasileiro a_ teoria de romance lukacsiana, de 1916 --um romance que era criação da burguesia,
nascido para cantar os heróis da burguesia, mas que acaba
de descer às massas. O vínculo amadiano com a temática
popular e as histórias de esparitar é tão intenso que ele, nos
seus transbordos líricos, chega a fazer prosa rimada, prati~
cando, como em Jubiabá, o romanc_e em l.ugar do romance,
em sem perda de substância no substrato tradicional da novelística. --
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de Ilhéus, que pontifica erit São Jorge dos llhé~s. c_onform~
o título está a in-dicar, e em Gabriela, Cravo e Canela (1958).
O-ficcionista baiano, fazendo este romance grupal e comunitário, equipara-se a Aluísio Azeve_do nos_seus dois romances
de massa - O Cor_tiço e Casa de Pensão. A mata a conquistar
é o referencial de Terras do Sem Fim. Ancestral, anímica,
ventre de muitos mistérios, esConderijo de tesouros, a mata_
anima a cena. Por ela, mata-se e morre_-se. Os primeiros capítulos de Tocaia Grande descrevem emboscadas e massacres.
D~pois vem a paz ilusório de uma soçiedª-de ainda nova,
de fronteira, de faroeste,_ constrangida a conviver efíl bases
mais civilizadas no cenário de uma grandeza económica a_gQra
em declínio. ConcluíClo.está, portanto, o projeto romanesco
de Amado numa primeira etapa - a des_crição da terra, dos_
homens que a ocuparam e dos seus conflitos, Doravante, em
mãos de outros ficcionistas sul-baianos,_ este material terá de
ser desdobrado e transfigurado, ainda mais porque o próprio_
Amado, recq_Q.hecendo a exaustão do veio nativista; partiu
para nova vertente ficcional em Gabriela. _
_
Os coronéis perdem o mando,
Com este romanc.e _(pois Tocaia Grande é um retorno
gringos ditam a economia
à. ambiência épico-dramática de .Terras do. Se.m Fim e, ao.Razão tinha o romancista em ver os coronéis do cacau
m~smo tempo, ao t~or ~nedótico. que anima seus romances
como fatores hiStóricos da economia, e não mais, à \uz do
posteriores do Recóncavo e do sertão), a sãga cacaueira não
apenas se completa, na obra de Jorge Amado, como serve
dogmatis:mo marxista-stalinista, como simples VIlões. Na continuação de Te"as do Sem fim, que é Siío Jorge dos Ilhéus . de modelo aos seus romanc~s picarescos de mais recente extra~·
.
.
(1944), os coronéis viram massa de manobra nas conspirações
mercadológicas dos exportadores de cacau. De senhores do
baraço e do_ cutelo, eles passam a ingênuos proprietários rurais
-Gabriela- "-Talvez uma
sujeitos a mariipulações de preços nos gabinetes das multinacriança, ou o povo .•. "
cionais. O romarite' começa pé la chegada a Ilhéus de Carlos
Múltipla,
Coletiva,
estuárfo de realidades e mitos, assim
Zude e suas tramas para criar uma e-xpectativa de alta, deflaé ·a personagem- Gâbriela. Rebeldi~ instintiva e_ bondade, pograr a euforia consumista,_ gerar dívidas com as conseqüentes
der de resistêncía é'a;fiimaÇãó~ ingenuidade e ardil- Gabriela,
cobranças que alienam propriedades rurais. QuáiSqú.er semeDo seu sensualisQ:to primáriO, -.elementar, verdadeiro, irr3.dia
lhanças com práticas dos dias ·atuais não serão mera coincia sua ímageni_.;.. _é força motriz:· "Talvez uma criança, ou ó
dência.
povo, quem sabe?", interrogá o seu criador.
Ilhéus, cidade em expansão, civiliza-se. Está no rOteiro
-- -c- Este romance em tomo de. Gabriela, mas que novamen~e
de companhias teatrais, recebe a\o'entureiros de outros países
em busca de fortuna rápida, tem um cabaré famoso, o Bata-c: t~m Ilhéus co_m.9_,foco principal, indica_ não_ um:a muda!iça
de direção, mas um timbre noVo:. O tímbre qui ãCompa-ilh-ará
clan, argentinas e fi"ancesas vendem o corpo, praticam-se adulaquela modulação diferente, e !l tal ponto perceptível, que
térios. Da sacada do prédio-sede da AssociaçãO Comercial,
os romances amadianos se divid~m em duas vertentes: a pri~
o poeta Sérgio Moura acompanha a sociedade provinciana
meira, até Seara Vermelha (1946); a segunda, liderada por
com olhos líricOs Ou mordazes. Os coronéis-ainda falam grosso,
Gàbriela.
ainda bradem o seu dinheiro - mas parecem mais domestiO romance amadUmo, qU:ourdo épico, id6nfifica:..sé com·
cados. A liberação de costumes rígidos alforria as moças.
a sãga. CosturitbriSta, como Gabriela, Cravo e Canela, bastamA política, no entanto, ainda não saiu dos redutos do conservalhe a crónica é ilm toque de afetividade.
dorismo. Da sacada, Sérgio Moura pensa em Julieta, a loura
Uma arte_· do coração -:- palavras de Gorki para definir
mulher do exportador Carlos Zude,. com quem terá um caso,
a prosa de ficção russa que seus romances e contos proletários
e testemunha as mudanças no tecido social. É dele um poema
tão bem exprimem. Já vimos que·o engajamento-não !mpediu
sobre um livro .de Marx _que caiu no mar e provoCou uma
en_l_
ÂmadO o e_spocar de obras-primas literárias; como Jubiabá
revolução entre os peixes e _se-i'éiaS. ·o capitão João Magalhães,
e Terras do Sem .Fim. Já vimos .que uma tendência ·ao proselique em Te;ras do Sem Fim ajudou a medir, sem Ser agrimentisrilo marxista· dissolve-se no fluxo estrondoso de uma ternura
sor, as terras virgens do Sequeiro~ tornou-se pequeno proprie·
simples, patéti~, comovente. Excessos perdem-se no fragor
tálio rural, vive as incertezas dos preços e das safras. O negro
de águas encachoeiradas. Na passagem da primeira para a
Damião, que não pôde apertar o gatilho do rifle na tocaia,
segunda verter::tt.e, o ficcionista mantêm-se pOeta e se aproxima
tornou-se o sapateiro Joaquim, que sonha com uma sociedade
airida mais das fontes e seivas populares._ Gabriela, uma retimais justa. As terraS do cacau condicionam vidas: Raimunda
rante, menina seduzida nos seus verdes anos, chega a ilhéus
e António Vitor, humildes posseiros, morrem de rifle na mão,
vestindo frangalhos que não lhe escondem o porte, a_ beleza
defendendo o seu pedaço de terra.
e a sedução ca~gclas.
Sim, Jorge Amado preparou o romance de grupo e o
O árabe NaciO, um dos imigrantes já assimilados à cultura
viabiliza a partir de Jubiabá. Ora é a humanidade das ruas
cacaueira, precisa de cozinheira. Será uma fatalidade o enconde Salvador que se reúne para ser o personagem maior, ora
tro, o amor e as tentações no palco de uma cidade pequena.
a mata bruta, como em Terras do Sem Fim e no seu desdobraO encanto de Gabriela está todo na sua singeleza, na sua
mento mais recente, Tocaia Gr'ande (1984); óta é a Cidade
0
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simplicidade telúrica, no seu jeito- de Seí. Filhas da necessidade, flores que desabrocham nos golfões da -miséiiã-;-as gabrielas existem por esses sertões. O romancista não-a iríVentoU:
"Uma personagem poderosa porque feita de de_sejo -e simplicidade", ele comentou.
_
Nesta segunda fase amadiana, despÕÕtam figuras -ferriininas bem trabalhadas e personagens-satélites empenhados
em seu, ardis e bufonerias. Será~ pOférri, Gabriela um romance
picaresc "'~? Há nele personagens pícaros, de anedota: o bacharéiS Argileu Palmeiras, o Nacib do bar, o sedutor Tonico
Bastos. Mas os propósitos maiore·s do rom_a_nCe, unl taritodiluídos no tropel das situações t ramãticas -ou tragicômicã.s, ·
se fazem sentir: a redenção da rr CJ.lher (Gabriela, Malvina),
por exemplo, na sociedade patria1cal de llhéus.
Gabriela é uma poética e bem-humorada c_rônica de costumes. Remoques, ironias, o chiste do escritor opõem de um
lado, os coronéis do cacau - alguns em franca decadência
-e, de outro, seus adversários que apostam no proin!sso.
A veia popular ibérica Sé denuncia nos títulos dos capítulos
e nos poemas entremeados na narrativa~ Com a sua beni-sortida galeria de retratos.
ilegível mais parece um viveirO, ilegível onâe se destacammulheres "de olhos de_ desmaio'~ ou _a Malvina com "tiquela
estranha luz rebelde" no olhar, gabriela está no limiar da
oralidade, da literatura de cordel que lastreia os últimos títulos
do notável prosador sul-baiano
Hélio Pólvora, crítico literário, é contista,

A Tarde Domingo 9-8-1992
SÃO JORGE DABAHIA
JoséSarney
Dia 1O de agosto é _dat_a nacional na Bahja e na ONU.
Jorge Amado faz 80 anos. Está choramingando e cheio de
dengues, dizendo que velhice não se comem.oJ:a.__ Está_ esque:.
cido que a festa não é dele, mas dos milhões de leitores,
daqui e d'além-mar e ar, tendo, à frente, tocando charamela, _
trombones e maracás, seuS amigos e devotos, -c..ompanheiros de terreiro e de faca, tuba forte_s_oprada por Calazans, Ca"}'mmí
e Caribé. Não quero falar nada desse negócio chato de crítica
literária, coisas de estruturalismo,_ picaresco, épico, o ra:ntáSticQ_e o_ simbólico, coisas como romancista do cacau, num
tempo em que cacau está em tuclo.
_
_
-Conheci Jorge Amado em_ 45 e dele não me S!!parei.
Com lágrimas Je ginasiano, li o ABC de Castro Alves", de-:
pois, Bandeira Tribuzi, o genial poeta que vai set descobe_rtO __
como Fernando Pess_oa_fm eu. "?ortugal, pqssou-me, como
oi:,ra proibida. " O Cavaleiro da Esperái1çã". ----c- ~ e-rilâiante
não o larguei jamais. "Capitães da Areia" comoveu-me, d~i
xando-me na leitura toda aquele nó na garganta, livro desgraçadamente profético, anunciando o despontar desta p"unienie
tragédia dos meninos de rua. Aí não o larguei _mãis. "Seara
Vennelha ",Tenda dos Milagres", "Tieta", "Gabrielaj·~-tu-dO
e os clássicos indeléveis, o nosso Quincas Berro_ D'Água e
o capitão Vasco Moscoso de Aragão. Gente; córrto diria pró..
__
prio Jorge, arretada.
Depois, Deus me deu a ventura de sermos amigos, o
gosto da convivênci.a, da~ conve~sas de ~olo de pote que
constroem o tempo da vida, a alegria de estarmos juntos,
porque esta é· minha oportunidade. Eu passarei, Só tenhO
os meus dias, e ele tem a eternidade.
0

_

Um Jorge Amado jamais se repetirá na história da litera"tura brasífeini. O universo dos pei"sonageris- a -qu-e-deu vida,
os.- fatos que construiu, os momentos q·ue ele fez se transformarem num tempo eterno, tudo isso não morrerá. E o que
é fundamental para este Pa(s-, dádiva dele, só 9-ele, tudo que
criou -ele foi buscar no poVo. SUa obra ~ um monumento
igual a6 de- qu-alquer grande escritor do mundo:
p~us fez o mundo para ser mudado a toda hora; porque
fez Ci homem e os bichos para rilodifiCá.-lo. O eScritOr- Jorge
Amado fez um mundo para não mudar: o_ s~u mu.nd9, das
suaS mulheres-- 'que Vontaâe de Q.i~er-êailnhosã~ente_ Ot!tra
palavra- dos seus coronéiS, dos seus aJllantes, dos seus_ amados, dos seus perseguidos, injustiçados, dOs --seus- infelizes edos seus demônios.
Meu ~vô Assuero, paraibario do Ingá, que mOi:"fel.i" com
96 anos e falava por ProVérbios, dizia que "Não hãVía cerni:
tério de medroso nem valente de cabelo branco", "Não há
doce ruim nem cabra bom", afirmava tambéril: "Ruiin-é não
fazer aniversário. Quero festa_t_ e vival"
·
Diá 10 tem peregrinação à Bahia. Delegação de Pinheiro,
gente de todas as ba-il.daS-para levar flores de carinho ao meninõ--gtaplúna. São Jorge da Bahia.
-Dizem que o Diabo só é diabo porque é velho. Isso é
mentir_. O Diabo só é- diabo porque é- novo. Alguém dúvida
disse hoj_e? Deus é que é velho. Sábio porque faZ gente comO
Jorge Amado, de camisa de cores alegres, cabeleira branca,
temeroso de Exu, que fugia: do "Colégio lpiranga para ir deitarse na Pensão Maria da Paz, ao calor das puras raparigas baianas, com cheiro de donzela moça e acostumadas de cama
saía como herói, com as chamadas doenças do mundo: M9nd~ .
que hoje Conhece o Brasil através dele, que, para a eternidade,
vai cbhtinuar seildó c6in6 é, santo de altar, laqeado pelos
SeUSáffjõS7élia Gattai e- ~aloma, milagreiro da palavra, navegante da eternidade Viva!
~ ~José Sarney é ex-presidente da
~epública e membro da Academia
Brasileira de -Leti-as
· ··A Tarde Domingo 9-8-1992
MALOQUEIROS
(para Jorge Amado)
Junot Silveira
~.(""Ultima vez C!. estive pessoalmente com -Jorge Amado
foi ria nOite ei!l q"Ut \.sse_fubléia Legislativa de Sergipe concedeu o título de c:·-· Janiá ao- gráilde escritói;-ntn~ de João
Amado, natur~.: ,.-. Estância qUe seoestabeleceu no sul 9-ã
3ahia, onde Viv•. a -s-aga do cacau. Foi uma íeSta-bõnita
erii _ A_racaju, prt,::,.,:ntes vári05f artistas plá~tíCõS, seus ani::idos.
amigos e ilustradores dos seus livros, autoridades e intelectuai~
_em gr3nde número. E_ lá :também estava eu, alegre. com a
homenagem de reconhecimento aos méritOs dõ riiã.is popular
e tecuu.;~ - ....mancista brasilei~o e pela horiraria de repreSentai
ACM, no seu priffieiro gc.:;\remo:--Há 11 anos dediquei a JA
umá ct'-ôrtita, publicada em A Tarde, de 22-11-81, quando
o cinqüentenãrio de sua atiVidade literária. Agora, quando
o aUtõi_- de Çapitães da Areia -.coriípleta so· anos de vida b.e:m
_vivida, i"ecOido que rio-começo da minha juventUde, entusiasmado COf!l aquele seu livro escrito .em Estância, -terra do ~~!-!
p.ascimento, do seu e do meu coi:'ação~ f~-_l,liil poema inspírãdo
no mesmo tema, a grande questão social que-no Brasil- se
torila, à cada dia, maiS preocupante. E, à fã.lta de algo para
melhOr render-lhe a minha homenagem, reproduzo hoje com
o mesmo tratamento dado ~ ~po~ aos desaven~urados, os

e
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formal de muitos ficcionisfas. ('"'Quero ver -com!J é que fiéa
esse lerolero traduzido para chinês,.). Homem de Dickens,
Balzac, os Dumas, os grandes russos. Mais para Alencar do
que para Machado. Lima Barreto, Manuel Antônio de Almeida, Castro Alves, Neruda. Fala em seus personagens como
se fossein peSsoas reais, principalmente qll3.ndo está escrevendo um romance. Não fica mOstrando os originais em áiidamento, mas COnversa sobre "os acçmtecimentos'' que está narrando e não se incomoda com palpites. _
_
· Críticos --Suspira. Diz que nunca viu crítica fazer ou
destruir livro nenhum. Tem paciência cõni- os- ctfticos, mas
J!ãO st;_ i_-:teressa por teoria da literatura. Quando aparece
um arttgo desfavorável e alguém indaga sobre o assunto, costuma responder distraidamente, quase sempre algo coriio "'ahé, teve uma mulher aí que ·me esCulhambou, não foi? Eu
soube". Quando o que escrevem sobre ele é prolixo ou-complicado, não lê, mesmo que sejam os maiores elogios.Cartas- Escreve e responde, muitas vezes à mão. Em
viagem (só viaja com Zélia, recusa-se a ir ·a qualquer lugar
para a qual ela também não seja convidada), leva os endereços
dos amigos e manda cartões para todo mundo. Se um livro,
peça, exposição ou outra coisa de algum amigo estiver aparecell:do e!D alguma cidade estrangeira onde passe, vasculha
os JOmats e, achando menções, recorta tudo e manda, com
comentários eiltusiásticós rabiscados nas margens. Apresenta
todo escritor brasileiro que aparece como "ün tres grand écrlvain brésilien".
Línguas - Fala francês com desenvoltura, enrola sem
inibição em outras línguas. Nutre suspeita inata poi qualquer
pessoa que tenha intimidade com a língua inglesa.
Amigos - Amigueiro e compadreiro ao extremo. De
Junot Silveira é professor, Jornalista e editor geral de A tarde dominical.
vez em quando, pede para ser padrinho de urna criariça aínda
na barriga da mãe. Participa das cerimônias de batismo com
Folha de S. Paulo ar contrito e grave (embora prefira o tenipo em que o rito
Domingo, 9 de agosto de 1992
era em latim), _organiza almoços comemorativos e-dá presentes
DE JOÃO UBALDO RffiEIRO
aos afilhados. Elogia todos os ·amigos e acha os defeitos deles
SOBRE JORGE AMADO ·
engraçadíssimos. Quando volta de viagem, traz Uina vasta
João Ubaldo Ribeiro bagulhada, que fica guardada lá dentro. Chega alguém, ele
Especial para a Folha diz: "Não me esqueci de você, trouxe uma lembrancinha de
Fulano na realidade para que ela escolha uma no estoque
Escrever "'""":'"" Diz que hoje s_ó escreve pbr-·necessidade estratégico que ele -monta, porque, me-smo que, durante a
ou porque insistem, queixa-se de cansaço. Mas escreve ("cada viagem, não teriha lembrado daquele amigo em especial~ não
vez com mais dificuldade, meu compadre"). Usa máquina quer que ele saiba disso e fique chateado.
Dedicatórias ~Não faz mais. Quando tem de enfrentar
de escrever e muda de assunto quando alguém fala em processador de texto, embora Zélia trabalhe com um. Catalnilhó- filas de centenas- de pessoas, faz uns rabisços e assina com
grafo rápido. Texto parecendo os das r$ções de joniãt aQ-tÍ- pouco mais do que um grande jota. Se alguém, mais tarde,
trouxer os rabiscos para ele decifrar, ele não vai saber.
gas, cheio de xxXx e emendas à caneta. Encheu o saco de
Carteado - Pocfiiei":zinho barato, em tardes de fim de
tanta refonila orto"gi"áfica com que já foi suplici3.d0 e, dePois
que acaba os originais, manda alguém ver se essa: porcaria semana. Considera-se um jogador de respeito, embora conseraí aiiida tem: acento -e-· se atraso ainda é com z. _Conversa vador. Blefa pouco, não vai em qualquer mesa, desconfia
com os amigos sobre projetes que acabam .saindO inteiramente dos -adversários. Perde com elegância, mas fica aporrinhado.
Ancestrais - Raça de Sergipe. Tem gente ·que o acha
diferentes, ou nurtca saindo, dá partidas falsas, começa uma
com cara de árabe e que o nome da fcimflia vem de_ Ahmad
coisa e acaba outra e ~ofre cqm o _que chama de "'nós,. pontos em que a narrativa emperra e ele fica achando que ou Ahmed, mas ele diz que não, que os penates_ dele são
nunca vai conseguir dar jeito. Planeja um pouco, mas é mais cristãos novos. _
Innãos- Joelson e James (pronuncia-se Jã-mis). O pride fazer o que Faulkner disse que fazia, oU séjã,-·sair-ã.tr3s - _
dos personagens, anotando tudo o que lhes aco~I:t~~- Não meiro é médico. O segundo é James.
Bichos- Todos. Gosta de ter cachorros e gatos, espalha
tem paciência para pesquisa e. quando precisa saber algUm
detalhe -que quer incluir numa cena, telefona para os-amigos. comida para os passarinhos e s_aguis que moram em seu quinQuandO quer" lembrar datas, nomes, palavras, episódios e tal, na Bahia. Não gosta de passarinho preso. Acha-se conhepraticâiilente tudo mais, pergunta a Zélia, que sempre sabe cedor de papag ..1os.
Comida-- Meio enjoado para comer. Não suporta "coia resposta. Acorda cedo, gosta de tr_abalhar de manhã. Não
diz em público, mas considera frescura o experimentalistiiO sas borrachurias", como rim, por exemplo. Também não gosta

pobres versos intitulados Maloqueiros, co~firriianao Como
Jorge Amado é senSível à dor dos miseráveis em toda vastidão
da sua obra, onde o nosso povo (do campo e da cidade)
está, ão mesmo tempo, representando numa corrente de lirismo deslizando sobre o duro chão da realid~de.
Aí estãO; Jorge, os "nossos" MafociueirOs:
"Maloqueiros das pontes!
__
Maloqueiros que a sorte não deixou fossem ditosos, vivendo
à sombra amiga dos saveiros
maloqueiros~ das pontes,
maloqueiros,
.
lembrais monstros marinhos·, monstruosos!
(A culpa não é vossa, a culpa é minha, a culpa é nossa,
homens desumanos ...
Por que rezamos tanta ladainha se somos~ tOdOs nós -grim--des tiranos?
Por que deixamo-s em meio ao desabrlgà -das iloitês- Seril
calor, plenas de chuvas, crianças a chorar no seU:- castigo de
viverem sem sol, de sol viúvas?)
_
Guias de cego e cegos pequeninos ganhando a vida em
loucas aventuras, do destino herdastes os destfilOs da amarguara maior da_s amarguras a injustiça a pesaf-ortoS VOSsos
ombro.s tenros e frágeis, descalcificados, e vós vivendO assim
entre os escombr9s das poõtes e trapiches, assombrados!
Sem a escola, sem pão, sem pouso certo, sem mão materna sobre vossas frontes, sois pobres andorinhas no deserto,
meninos tristes que viveis nas pontes! Maloqueiros que viveis
numa noite_ de azeviche, a Alvorada virá com os saveiros,
maloqueiros das pontes, maloqueiros, a Alvorada virá Cárif
os saveiros iluminar o fundo do trapiche!

o

-

-- -

6488 Terça-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de comida metida a besta. Mas do que gosta come bem, tanto
assim que de vez em quando entra em regime para perder
peso. Adora ver e comprar frutas, compra e vai comendo
enquanto compra. Entra em grandes conversas com vendeR
dores de frutas. Freguês de um restaurante chinês perto de
sua casa~ em Paris. Encara também uns queijinhos e uns docinhos. Ia muito comer galinha de molho pardo e moqueca
de peixe, no restaurante de seu amigo Camaféu de Oxóssi,
no Mercado Modelo.
_
Bebida- Pouca, um vinhozinho. Quando ton:1a -um uíS-que, é um acontecimento e não passa de dois dedos. Discute
vinhos, prefere os_ franceses e os portugueses. Bar farto e
aberto.
Cigarro ~ Funiavá-:tD.uito, mas viu um documéntário sobre do_enças causadas pelo cigarro, ficou ímpressioncidlssimo,
nunca mais fumou.
Saúde -Excelente-. Tem terror de médico.
Adaptações -Fez questão de mio se meter em nenhum
aspecto das adaptações de seus livros para cinema, TV ou
teatro. Na verdade, não quer saber de nada e se impacienta;
quando insistem que dé opiniões ou sugestões. Preferia não
ir, mas vai ver os filmes por delicadeza e parabeniza sempre
o diretor.
Pequenas curtições -Bonés e chapéus em geral, relógios
de pulso, bengalas, camisas estampadas.
Conversa- Mansa, bem~humorada. Fala menos do que
a maior parte dos escritores, a não ser ao telefone, com amigos.
Gosta de contar casos, mas se esquece dos detalhes e pede
a Zélia que conte por ele.
Pagode_- Aprecia um sambinha de roda puxado pelos
amigos, mas não participa nem ·no- COro, fica: só ·olhando e
rindo.
Desejo -Sossego.
Frustração- O BrasiL Ulti.rl'Jãm.ente, fica triste quando
revê o Brasil e triste quando vai embora.
Flashback- Fazenda de cacau, jagunços, casas de puta,
livros, internato jesuíta; sonhos, farras, companheiros de luta,
militância, Constituinte, ditadura, cadeia, clandestinidade,
exilio, ilusões e- miragens, gente que veio e que foi, fama
e glória, o fardão, o mundo todo, filhos e netos, compadres
e afilhados, viagens tão longaS~ a-inigos tão- reniótos, certezas
partidas, dúvidas renovadas, alegrias temperadas, loucas horas
solitárias, palavras empalhadas nos livros e leitores que todos
os dias lhes restituem o viço e a fõrça, Visões pãttilhadas
com cúmplices desconhecidos, Vida de aristas, vida de circo,
vida~minha-vida, oitenta anos que se passam num só dia agitã.do, ars longa, vita brevis.
Avaliação- ~'A vida me tem dado muito, nada a recla-

mar''.
JOÃO UBALDO RIBEIRO, é escritor, autór-de "Viva
o Povo Brasileiro'', entre outros_
Correio Braziliense 10 de agosto de 1992
JORGE, DE OITO A ·oiTENTA
O Acadêmico Marcos Vilaça presta uma homenagem a
Jorge Amado, que hoje está COinpletando 80 anos
Agradecemos a Jorge Amado o escritor do encanJo de
todas as gerações, da Bahia de todos _os santos e de quase
todos os pecados, por espíritO e consdêncía, pelos seus _80
anos~ bem vividos de travessias e de travessuras.
Não nos iludamos com a maciez de sua prosa. Ela beol
se forjou, na mistura baiana dos condimentos intelect\,lais -~
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populares. Nos sobradões do Pelourinho, botecos das Sete
Portas e sarapatéis da meia-noite em Água dos Meninos; na
insubmissão literária da Academia dos Rebeldes e nas casas
proibidas das "meninas alegres"; nos prelos democrátÍcos do
Diário da Bahia e O Imparcial; nos candomblés de Procópio
e Aninha, Camafeu e Menininha; no convívio igual dos trabalhadores do cacau em Sequeira do Espinho; nos saveiros via~
jando para Cachoeira e Porto Seguro.
~_dessa prosa forte, cor e coração, dor_ e odor de povo,
que nos vem: O País do Carnaval, Çacau, Suor, J_ubiabá,
Mar Morto e, entre outros, Capitães da Areia.
Ali, anunciava-se e apurava-se o-mestre.: O -breviário marxisra, prevê a existência de duas nações
-em caâa nação; duas culturas nacionais em cada cultura nacional. A cultura burguesa, tradicional, clerical e elitista, com
seus elementos atuando de forma dominante/donllnadora. E
a cultura popular, democrática e socialista, cujos elementos
- sementes ideológicas - provêm da classe trabalhadora
e dominada.
No Brasil- para Sílvio Romero -essa dicotomia cultural equaciona-se de forma peculiar, refletindo as condições
e contradições de nossa sociedade. Não chegaríamos, pela
ausência de conflito revolucionário, a falar de uma simbiose
perfeita: SinCretismo - fenómeno e solução bem ao jeito
brasileiro - é1 talvez, melhor explicação. Mas o fato é que
a dualidade virou convíVência assimilada e cultivada.
_ Jorge Amado seria a própria tese demonstradá.
é tal qual Pedro Archanjo, de Tenda dos Milagres, conciliando fé e ideologia, religião e ceticismo, candomblé e milit4ncía·pólffíca~ Híbrido de Apolo e Dioii(sio.
·
Em Capitães da Areia; a duplicidade é manifesta.
O cOmeço diz tudo.
O prólogo é síntese díalética -de tema e texto, a:utor e
-obra.
Espontânea empatia infanta-juvenil nasce entre o chefe
da gangue Pedro Balae e a "linda criança de 11 anos", o
pequeno Raul. O autor Se deixa revelar n_a consentida duplicidade existencial e literária. Não é gratUito o simbolismo de
ser Raul ""dos ginasianos tnais aplicados do Colégio Antônio
Vieira", afamado internato jessuíta de Salvaçlor, tal qual fora,
com a_ mesma idade, o próprio Jorge Amado.
O diálogo entre as crian.ças, reproduzido pela ingênua
_
fidelidade de R~ul~ ~ ainda mais revelador:
" - Ele disse que eu era u_m ioiÔ- e não _sª-"bía o que
era brincar.
Eu respondi que fiilha bicicleta e muito brinquedo. Ele
riu e disse que tinha a rua e o cais. FiqUei gostando dele,
parece desses meninos de cinema que_ fógem de casa para
passai" aventuras."
- Hssa sensação conhaféita de seguráilça e independência,
~ amadurecimento precipitado pela ânsia de sobreviver, a
conSciênda narcisista de donos de si_mesmos, somam~se ao
sentimento de revolta intransitiva e à _patural agressividade
adolescente, para formar o perfil dos capitães da areia.
E Jorge Affiado nos conta:
.
. _
O que o Sem Pernas quer mesmo é felicidade, alegria,
fugir de toda aquela miséria que noS cerca e estrangula. Há,
é, verdade, a grande liberdade das ruas. Mas _há taiiJbém,
o abandono de qUalquú cadrihO;·à fãlta- de todas as palavras
boas. Ele não quer o refúgio confusO do misticismo,_ cOmo
q anêmico Pirulito. Quer coiSa ÍDJ..ediatã~ que_pónha seu rosto
sorridente e alegre, mão que acã.ricie, algU.éntqüe Ofãça esqUecer ·o defeito fi'sico .e os muitos a_I;J.óS que viveu so~nho. f!as
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ruas da cidade. hostilizado pelos passantes, empurrado pelos
. guardas, surrado pelos moleques maiores.
A confidência solitá_ria de um é o apelo mudo e dramático
de todos. Dos capitães da areia ou do asfalto; elos "filhinhqs
pobres de Omolu" e dos pixotes; trombadinhas e pivetes.
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Cãpitães da Areia fez 50 anos e seu au~or, 80. A l_ira
é triste, pois- a· drama permanece. De nós depende o futuro .
Que Capitães da Areia faça 60, 70, cem anos e que a
lembrança seja apenas literária - a riqueza da obra - e
não a dolorosa persistência do tema social.
De Iiós depende não permitir que o canto continue elegia.
Vire canto de redenção, seja como a "Canção Amiga", de
Drummond.
Acorde os homens e adormeça as crianças, na paz de
um mundo justo e iguaL
Com a bênçãp benfazeja do Jorge Amado, Obá da Bahia.
Marcõs Vinicios Vilaça
Especial para o Correio
Marcos Vinicio~_ Vilaça ê Ministro do Tribunal de Contas
Qa_União e membro da Academia Brasileira de Letras

Daqueles que, violentados na infância e juventude, se agrupam hoje, tristemente, sob a rubrica técnicaltecnócrática de
''problemática do menor abandonado••._ Perso_nagens da mesma tragédia urbana.
E na confidência e no apelo, a denúncia implacável.
Denúncia Contra o despreparo oficial que consente na
etemização do problema. Censura explícita à sociedade, que
tem preferido ignorar a questão social do menor brasileiro,
lembrandoMse dela apenas quando se assusta com o noticiário
de assaltos, fugas e revoltas nos internatos institucionais versões modernizadas, e nem por isso mais sensíveis, do cínico
O SR. PRESIDÉNTE (Ganbaldi Alves Filho) -A Presie opressivo reformatório do livro. É nessas horas de susto
que surgem sempre os truculento_s cl~ plantão, exigindo corre- dência convoca sessão conjunta a realizar-se amanhã, às llh,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura
tivos policialescos.
Muitas análises asseguram que as causas verdadeiras do da Mensagem n'69, de 1992, do Congresso Nacional. (Pausa.)
__ Na presente sessão terriüilóü"·o pfazo j:mhCapre.-sentação
problema ·do menor se encontram, paradoxalmente, na conviM
de emendas ao Ptojeto de Resolução n9 54, de 1992, de autoria
vência insólita do desenvolvimento e subdesenvolvimento. A
chamada teratologia do progresso; o choque súbitO do desenM do Senador Lou)ival Baptista e outros Srs. Senadores, que
proíbe () u_so do fumo e seus cteri_Vados no recinto ~o plenário
volvimento acelerado e não planejado.
Nas origens da questão, há fatOreS típicos de países viven- do Senado_ Fed~tal.
- Ao projeto não foram apresentadas e_mendas.
do a ânsia do desenvolvi_me:n.to, como i_n4ustrialização, urbaniA ma-téria s<:ú;á d_espachada às Comissões de Constituição,
zação desmedida, êxodo rural e desequilíbrio do sistema produtivo. Convivem- Com variáveis próprias de países subdesen- Justiça e Cidadania e DiretOI:a.
volvidos: precária infra-estrutura médico-sanitária, analfabeO SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Nada
tismo e evasão escolar, explosão demográfica, baixa qualifi- mais havendo a tratar, vou éncerrar os trabalbQs, designando
cação de mão-de-obra, renda per-capita irisU.ficiente, pobreza, para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
miséria.
Todos esses fatores influem, em málOrOü menor grau,
ORDEM DO DIA
no dimensionamento sócio-econôniiCO do problema.
As migrações rurais e o crescimento demográfico são
-l__
conhecidos exemplos brasileiros.
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
Conseqüência da urbanização crescente e desordenada
PROJETO DE LEI DO .SENADO
e da incapacidade produtiva nas regiões de origem, onde subN' 385, de 1991- Complementar
siste uma estrutura fundi_ária_injusta e anacrónica, as migrações_
(Em regil!le de urgência nos termos do
rurais, nos eixos Norte-Sul, interior metrópole, ampliam des_eart. _33~._c, doRegi~e~to ~~~erno.)
quilíbrios sociais e realimentam a questão do menor carente.
As cidades - meta a mito da ilusão migratória - não
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara
têm condição de absorver a diáspOra rural. Tornam-se impor- - ao Projeto de Lej do-_Seoado n"' 385, de~ 1991-Complementar
tantes ante a demanda crescente_ de saneamento, educação (n9 97/92, naquela Casa), de autoria da Senadora Marluce
e habitação do vasto cjnturão de_ pobreza, instalado em sua Pinto, que dá _nova redação ao art. 39 da Lei Complementar
periferia, sOb a forma subumana de favelas, mocambos e ínva- n~ 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece" normas
sões.
so_bre o cálculo_, a entrega e o controle das liberações dos
Quando Sem-Pernas, -de dentro de sua desesperança afir- recursos dos Fundos de Participação e dá ou ti-as providências,
ma que "Bondade não basta. Só o ódio ... ," Pedro Bala, já tendo
com o gosto e o jeito revolucionários nascentes, retruca:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: SenadorEs"Nem o ódio, nem a bondade. Só a luta."
peridião Amin, favorável ao Substitutivo da Câmara.
Também não é por aí que passa a solução do problema
-2do menor; ou de qualquer drama social. Não é pelo radical
ardor do combate nem pelo confronto de classe que encontraPROJETO DE RESOLUÇÃO N' 56, DE 1992
remos o r~médio .definitivo e a cura desejada. A questão
(Em regime de urgência, nos termos do
ultrapassa Ideologias e proselitismos. Vai além de filofias e
art. 336, c, do Regimento Interno.)
doutrinas.
Votação,
em turno único, do Projeto de Resolução :P.9
A solução passa pelo íntimo consciente -de cada um e
56, de 1992 (apresentado peta Senador Esperidião Amin como
se reflete na psicologia do comportamento sociaL Ela está
conclusão de seu Parecer de Plenário), que autoriza contrana mudança coletiva de atitudes e sentimentos. Na troca da
tação de operação de crédito externo, no valor e_quivalente
indiferença inerte pela participação-; -da insensibilidade pela
a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte~ame
mobilização construtiva. Ela se encontra na certeza de que
ricanos, junto ao Banco Internacional de Reconstruç_ão e Depodemos mudar. A começar de nós mesmos.
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senvolvimento - BIRD, destinada ao financiamentO parcial
do Programa de Modernização do Setor de Sáne~ento. a
ser executado pelo Ministério da Ação SOCí~l. . ·
-3PROJETO DE RESOLUÇÃO No 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.) . .
Votação, em turno único, do ProjetO de ReSolução n.,
57. de 1992 (apresentado pelo Senador Jonas Pinheiro como
conclusão de seu Parecer de PlenáriO). que aut_oriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia de crédito
externo, com garantia da União, no valor eqUivalente a até
duzentos e sessenta milhões de dólares entre a Pettobrás S.A.,
e o Banco Internacional de Reconstrução e Pese~voivímento
- BIRD, financiamento parcial do ProjetO Polidutos e Estação de Hidrotratamento.

-4PROJETO DE RESOLUÇÃ0.N° 17, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento InternO.)
Votação, em turno úiiico, do Projeto de R,eSOl!]çãO n<;>
17, de 1992 (apresentado pela Comissão de AssuntosEconômicos como do Parecer no 91, de 1992) que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a _contratação de operaÇão
de crédito externo, no valor de cento e seSsC.nta e sete níilhõéS"'
de dólares norte-americanos, junto ao BartCQ Intenlaci'ohal
de Reconstrução e Desenvolvimento-..:.:BíRD, tendá . · ~
PARECER, proferido em Plenário; Relator: Senador
Odacir Soares, contrário às Emendas n9'" 1 e 2.

-5PROJETO DE LEl DA CÃMARA N; 65, DE 19!lf.
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câ~a
ra n9 92, de 1991, e os Projetos_4e l.ei do Seu.açlQ, n"_ ~~
13 e 100, de 1991.)
.·
·
Discusão, em turno único; do Projetei: Qe Lei da Cãmata
n• 65, de 1992 (no 11191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositiv-Os ooDStituciónai~ t~la,ti
vos à reforma agrária, previstos no CapítUlo III, Título VII,
da Constituição Federal. (D'ependendo.de. pareceres.)
·

-6-

' ~ ·' -

-7PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 6, De 1991
(Em regime de urgência, ilos te-rmos do
- art. 336, c, do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto cOm os Projetós de Lei da
Câmara n'' 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetós de Lei
do Senado n• 13 e 100, de 1991.)
Discussão, em turno únicó-, do" Projeto de Lei do Senado
n96, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da Constituição da República, e dá outras
providências. (Dependendo de pareceres.)

-8PROJETO DE LEI DO SENADO
No 13, DE 1991
(Ein regime de urgência, ·nos túmós do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
_____ (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da
Câmara n• 92 de 1991, 65 de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado n• 6 e 100, de 199L)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando He.nrique
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade
rural e_ 3.: execução da reforma agrária. (Dependendo de pareceres.) ·

-9PROJETO DE LE1 DO SENADO
No 100, DE 1991
'(Em regime de urgência, nos termos do_
art. 336, c, do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com -os Projeito"s de -Lei da
Câmara n• 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado n? 6 e 13, de 1991.)
_ piscussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que define a peqUena- prOpriedade rural e estabelece meios
pata firiáriciâr-o seu desenvolvimento. (Dependendo de pareceres:) ·
-lOPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 67, DE 1989
Discussão, em tuino único, do Projeto de Lei da Câmara
n9 67, de 1989 (n9 1._1.4$/88, -mi Casa de origem), de iniciatiVa
dÇ> Presidente ~a República, que dispõe sobre as ações de
pr~venção e controle das zoonoses urbanas e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n° 215, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável ao Projeto, com as
Emendas de n? 1 e 4 - CAS.
.
··
·-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N' 92, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art._330,-C, do Regimento Interno.).
(Tramitando em conjunto com o Projeto·qe Lei da Câmara n9 65, de 1992, e os Projetas de Lei. do Senado n<;>s 6,
-1113 e 100, de 1991.)
.·
REQUERJMENTO N' 248, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto_ de Lei_ da C~ara
Votação, em tUrno único,' do Requerimento n9_)48, de
n• 92, de 1991 (no 1.714/89, na Casa de origem), que regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e de.fine 1992, de" aUtoria do Senaclor Jarbas Passarinl)o, solicitando
pequeno e médio produtores rurais. (Dep-endendo de pare- nos termos regimentais, ·ã tranScrição, nos Ariãis dO -Senado
Federal, do artigo intitulado "A Nova Realidade Mili~r",
ceres.)
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de autoria do Senador José Samey, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 8 de maio de 1992 ..

-12REQUERIMENTO N' 251, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n\" 251, de
1992, de autoria do Senador Esperidião Am.in, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nbs Anais do Senado
Federal, da matéria iDtitulada "O beco visto de frente'~, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 10 de maio de
1992.
-13-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 7, DE 1992
Votação, em primeiro turilo, da Proposta de Emenda
â Constituição n 9 7, de 1992, (n' 82191, rta Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 .da Constituição Federal, tendo
PARECER, favorável sob n' 246, del992, da
Comissão TempOrária
-14PROJETO DE LElDA CÂMARA
N' 36, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei d~ Câmara
n' 36, del992 (n' 4.575190, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que organiza á Justiça Militar
da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, tendo
PARECER favorável, sob n' 222, de 1992, da Comissão
·
·
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-15PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 3, DE 1992
(Incluído em Otdern do Dia, nOs termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.)
Projeto de Leida Câmara n• 3, de 1992 (n' 4.811li90,
na Casa de _origem), de iniciatiVa do Ministério rúbl,co da
União, que cria cirgos de Procuradores do Trabalho de 2•
Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras providên~
cias, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sesstio_ às 15 horas e 50 minutos.)

ATAS DE COMISSÃO
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 22, DE 199i .
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar e tendo em vista a
decisão adotada em sua 13~ reunião ordinária, reãlizada em
20 de julho de 1992, e o que consta dos Processos n 9 '
002663191-0 e 002947192-7 resolve anular a decisão tomada
por esta Comissão Diretora, eni 17 de fevereirô de 1992,
de demitir o servidor RENATO JANIQUES, Técnico Legislativo-Área de Segurança, Classe Especial, Padrão II, do Quadro de Pessoal do Senado Federal-- Parte Permaneri.te, decisão essa consumada pelo Ato do Presidente n9 81, de 1992.
Senado Federal, 20 de julho de 1992.- Mauro Benevides
- Saldanha Derzi - Meira FiUto - Beni Veras.
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(•) 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 n9 008.797/92-7 resolve aposentar, voluntariamente, ERNANI JEFFERSON ARGOLLO
DE LUCENA, TécniCo Legislativo, Área de Segurança classe
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Fede:ral, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os-arts. 198, 186, inciSo III, alínea a, e 67, da Lei n9 8.112,
de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87,
de 1989, com proventOs integi"itis, observad_o o disposto no
art. 37, incis_o XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de julho de 1992. - Senador Mauro
BenevideS Presidente.
- -

ATO DO, PRESIDENTE N• 318, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui'ções regimen'tais. e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComisSão Diretora n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que
const~ do Processo n'. PD 000.343/88-9, resolve nomear AI~!; Ji'1'\REIRA DAS NEVES JÚNIOR para o cargo de Especi,alista em Informática Legislativa/Técnicas de Teleprocessamento, Classe 5•, PL M 08, do QuadrO de- PeSsoal do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
-PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso público homologado em 7-12-89, pelo Ato n' 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato n' 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora
do Senado Federal,
Senado Federàl, 7 de agosto de 1992. -Senador Mauro
llene.vides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N9 319, DE 1992

· ·a Pre:$idente- 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 Dire"toia· n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n' PD 000.343188-9, Resolve nomear LEONARDO COSTA SCHULER para o cargo de Especialista
em Informática Legislativa/Análise da Informação, Classe 5•,
PL S21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso público homologado em 7-12-89, pélo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo
Ato n9 40, de 199l, ambos da Comissão Diretora do Senado
Federal.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 320, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
(•) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, II, de 15·7-92.
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delegação de competência que lhe_ f~i _o_u~'?rgada pelO Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do~ Processo n' PD 000.343/88-9, resolve nomear MARCELO SILVA CUNHA para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, Oasse 5•, PL S21,
do Quadro de Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, em
virtude da aprovação em concurso público homologado em
7-12-89, pelo Ato n' 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato n'
40, de 1991, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
-

ATO DO PRESIDENTE Ne 321, 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 outorgadã pdo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resol'!e nomear MARCELO ANDRADE DE JESUS para o cargo de Especialista
em Informática Legislativa!Análise da Informação, Classe 5•,
PL S21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática
e Processamento de Dados do Senado Fed~e.rªl - PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso público homologado em 7-12-89, pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo
Ato n? 40, de 1991, ambos da Comissão Diietôra.- do Senado
Federal.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992: -=-senador MaUrO
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 322, DE 19!12
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competéncia que lhe foi otitõi'gadã pdo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e terido em vistã-O que
consta do Processo n' PD 000.343188-9, resolve nomear JÚLIO
CESAR SILVA PERES para o cargo de Especialista em Infor~
m.ática Legislativaffécnicas de TCleprocessamento, Classe 5~,
PL M8, do Quadro de Pessoal do_ Centro de Informática e
Processamento de Dados~do Senado Federal- Pll.ODASEN,
em virtude da aprovação em concurso público homologado
em 7-12-89, pelo Ato n• 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato
n9 40, de 1991, ambos da Corriíssão Diretora_do Senãdo Federal.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992. ---'Senador Mauro
Benevid~s, Presidente.
---------ATO DO PRESIDENTE Ne 323, DE 1992
O Presidente do S_eQado Federal, no uso -da sua competência regimental é regulame-ritar, em conforin.idade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dfretora it9 2, de 4 de abril de 1973, e tendq
em vista o que consta _do Processo n 9 Q0_9:lSS!92-4,- reSOlVe
aposentar, voluntariamente, YVONNE fERNANDES DA
SILVA, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Oasse ''Especial", Padrão III, do Quadro de Pessqal 99_ ~ena
do Federal - Parte Permanente, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 193, 186, inciso m, -alínea
c, e 67, da Lei n<:> 8.112, de 1990, bem assim com o artigo

11 da Resolução (SF) n9 87, de 1989, com as vantagens da
ResOlução (SF) n9 21, de 19-80, c_om proventOs proporcionais
ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1992.- Senador Mauro
Ben_evi~~· Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 324, DE 1992

-o Presidente do S~nado Federal, no uso da sua competênêia,-que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DiretorÇI.
n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n"' 003.671192-5, resolve alterar o Ato desta Presidência ne 210, de 1987, publicado no DCN, Seção II, de
14-10-87, para manter aposentada, voluntariamente, a servidora GENOVEVA AYRES FERREIRA DIAS, no cargo
de Analista Legislativo, Oasse "Especial", Padrão III, do
Quadro dé Pessoal do Senado Federal, nos termos· do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituiçã0 da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67 e 186, inciso
III, alínea a, da Lei n' 8.112, de 1990, e artigo 11 da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução
(SF) n' 21, de 1980, com proventos integrais, a partir de 26
de março de 1992; prój>OrCiõnaiS ao tempo ·de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PtmSIDENTE N• 325, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental é regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que Íhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretota n~" 2, de 4 de abril de 1973, e ter~jo
em vista o que consta do Processo n9 008.796/92-0, r~solve
aposentar, por invalidez, o servidor MANOELDOMINGOS
NETO, 1'écnico Le_giShitivo, Area de Assistência de Plenário
e Portaria, Classe "EspeCiái'', PàdrãO li, dO Quadro de Pessoal
do Senado Federal- Parte Petmanente, nos termos do artigo
40, inciso I, da Constitufçãoda República FederatiVa do Brasil,
combin3.do'com os artigos-186, incisO I, 1 19, e 67, da Lei
n' 8.112, de 1990, bem assim oom o artigo 11 da Resolução
(SF) n9 87, de 1989, com proventos integrais, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
PORTARIA N• 43, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no_ uso de
suas-atribuições regulamentares, resolve redesignar GO.ITACAZBRASÓNIO PEDROSQDE ALBUQUERQUE, Analista Legislativo, MARGARETH ROSE NUNES LEITE CA,- ~ _
BRAL, Analista Legislativo, e CÉLIA MARIA DOMINGOS
RANGEL, Analista Legislativo, para, sob a presidência do
primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de
apurar os fatos constantes do Processo n9 OQ9389/91-1.
Senado Federal, 5 de agosto de 1992. - Sen.ador Dirceu
Carneiro Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 44, DE 1992
Q Prin:ieiró Secretário do Senado Fedei'al, no uso de
suas ãfíi6uições regimentais e regulamentares, resolve desig-
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nar JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, Assessor
Legislativo, WILSON ROBERTO THEODORQ, Assessor
Legislativo, e RICARDO LUIZ LEITE OLIVEIRA, Assessor Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integra-

rem ComissãO de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes do Processo n' 017883/91-1.
Senado Federal, 5 de agosto de 1992 -Senador Dircen
Carneiro, Primeiro Secretário.

PORTARIA N• 45, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve prorrogar, por sessenta dias, nos termos do artigo 152-da Lei n9
8-112, de 1990, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n9 25, de 1992.
Senado Federal, 5 de agosto de 1992 - Senador Dirceu

Carneiro, Primeiro SeCretário.
PORTARIA N• 46, DE 1992
O Pri.J;neiío Secretário do Senado Federal, no uso de
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AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, sob
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicãncia incumbida de apurar os fatos constantes do Processo

n' 008447/92-6.
Senado Federal, 7 de agosto de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
EXTRATO DE CONTRATO
Cóntra:to n' 020/92
Processo: 008561192-3
Moralidade: Dispensa de licitação
Contratada: Kroll Associates, lNC
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de auditoria, rastreamento
e detecção de fatos relativos à real natureza e propósito de
empresas situadas no exterior, para apurar denúncias contra
o Senhor Paulo César Cavalcante Farias, conforme investigação a cargo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa

a Portaria n' 16;de 1992.
Senado Federal, 5 de agosto de 1992. - Sen_ado.r Direeu

de Trabalho 01.001.0001-202110002 e Natureza da Despesa
n' 3490.3999/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 001804
Valor Contratual: Estimado em Cr$600.000.000,00 (seis-

Carneiro, Primeiro Secretário.

centos milhões de cruzeiros).

suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve revogar

PORTARIA N• 47, DE 1992
O PriinéiiO Secretário do Senado Federal, no uso de
sua competência regimental e regulamentar, resolve prorrogar
por 30 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
Especial designada pela Portaria ri• 42, de 1992.

Senado Federal, 5 de agosto de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.

PORTARIA N• 19, DE 1992
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atri-

buiÇões regimentais, resolve designar ALAOR BARBOSA
DOS SANTOS, Asses<or Legislativo, MARGARETil:ROSE
NUNES LEITE CABRAL, Analista Legislativo, e MARCO

Signatário: Pelo Senado Federal Dr. Manoel Vilela de
Magalhães. Pela Contratada: Stephen Craig Robinson. Gerson Martins de Rezende, Diretor da SSAMP em exercício.

ATAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento n• 935, de 1991,
destinada a investigar a situação atual da evasão fiscal
DO

País.

(*)ATAS DA 1• A 9• REUNIÕES,
REALIZADAS DE MARÇO A JULHO DE 1992
('") Publicadas em Suplemento à presente ecliç!o.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 149' SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE
1992

1.1-ABERTURA

1.2.4- Comunlcacão da Presidência
Rec~bimento de documento do Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, sobre o momentO -político nacional.

1.2- EXPEDIENTE
1.2.5 - Discursos do Expediente

1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senado n• 26/91-Complementar,
que altera a Lei Complementar nt1 41, de 22 de dezembro
de 1981. (RedàÇão final).
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 121/91,
que assegura a contagem, como tempo de serviço no exte~
rior, para efeito de promoção, dos períodos de afastamento
do diplomata, agregado, cônjuge de diplomata, a fim de
acompanhar o cónjuge no exterior, sob a vigência da Lei
n• 5.887, de 31 de maio de 1973. (Redação do vencido

para o turno suplementar).
1.2.2 - Oficio
N' 396192, do Deputado Augusto Faria, encaminbando
ao Presidente do Senado Federal esclarecimentos a propósito de matéria publicada na Folha de S. Paulo, edição
de 27-7-92.
1.2.3- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 121/92, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que modifica o Decreto-Lei
n• 911, de 14 de julho de 1969, que trata da alienação
fiduciária, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 122/92, de autoria
do Senador César Días· que acrescenta parágiafo ao_ art.
211 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940-Código Penal.
7

-

- SENADOR EXPERID!Ãú AMIN- Repudiando a associação do nome de S. Ex~ a possíveis concessOes
de canais de rádio e televisão insinuada em nota do jornal
Folha de S. Paulo, de hoje.
-SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- Apelo
ao Conselho Nacional de Trânsito-CONI'RAN, no sentido
da revisão de normas e procedimentos para o transporte
de gado vivo.
-SENADOR ESPER!DIÃO AMIN- Perversidade da política de preços de medicamentos de Uso contínuo
e de uso geral, tendo em vista a recessão económica e
o arrocho salarial.
-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Indiferença mundial diante do massacre que vem ocorrendo em
conseqüência do conflito interno da ex;.rugoslávia, envolvendo a Sérvia, a Croácia e a Bósnia.
-SENADOR EDUARDO SUPLICY- Ato público pela ética na política, ocorrido hoje, em São Paulo.
Aliciamento de apoío do PFL ao Governo, em troca de
cargos e verbas públicas. Medalhas conquistadas por desportistas brasileiros nas Olimpíadas de Barcelona.
-SENADOR VALMIRCAMPELO-Absurdoda
suspensão dos repasses dâ União para o Distrito Federa).
proposta por um deputado federal.
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1.2.6 - Requerimento
N' 595/92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
solicitando ao S,r. Ministro da EcOnomia, Fazenda e Planejamento as i_nfor;niações que men~jona.
1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n' 56, de 1992, que autoriza
contratação de operação de crédito externo, no valor equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banço_Jnternadonal de Reconstrução e Desenvolvimento.- BIRD, destinada ao financia~
mento parcial do Programa de Modernização do Setor de
Saneamento, aser executado pelo Ministro-da Ação Social.
Aprovado. À Comissão Diretora paraoa-redação final.
o

- Redação final do Projeto de R"~olução n' 56192.
Aprovada. À promulgação ..
Projeto de Resolução n~' -57, de 1992, que autoriza
a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da União, no valor equivalente a até duzentos e sessenta
milhões de dólares entre a Petrol?_r~~-~~A·l _e o B"?-_co Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento_;_ BIRD,
financiamento parcial do Proj~to PolidutoS· e Estação de
Hidrotratamento. Aprovado. A ComissãO Diretora para
a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 57192.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de ReSülução n' 17, de 199~, que autoriza
a RepUblica Federativa do Brasil a ultimar a contratação
de operação de crédito externo, no_ valor~~- cento e sessenta
e sete milhões de dólares norte-americanos, junte) ao Banco
Internacional de Reconstrução e D_e~nVólvÜnentO- nanco Mundial. Aprovado o projeto, sendo rejei~das as emeridas, tendo usado da palavra os Srs. Oda_cjr_Soares, Esperidião Amin, José Fogaça, Marco Maciel e Ronaldo Aragão.
À Comissão Diretora para a·redação filúll.
~
- Redação final do Projeto de Resolução n' 17192.
··
-Projeto de Lei da Cãmara n' 67189 (n' 1.148188,
na Casa de origem), que dispõe sobre as ações_de p,revenção
e controle das zoonoses urbanas ~ dá outras I;Jrovi?ências.
Aprov~a. À promulgação.

······-····-············-·-·---·-·-·--··-·-·-·--·-..---,-Cr$ 70.000,00 .
Tiragem 1.200 exemplares

Aprovado com emendas. À ComissãO Di!etora para a redação final.
-Requerimento n~' 248/92, de autoria do Senador Jarbas Passarinho; solidtando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado "A Nova Realidade
Militar", de autoria do Senador José Samey, publiC?do
no J ornai Correio Braziliense, edição de 8 de maio de 1992.
Aprovado.
- Requerimento n 9 251/92, de autoria do SenadorEsperidião Amin, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da matéria intitulada "O beco visto çle
frente'\ publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição
de 10 de maio de 1992. Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara n' 36/92 (n' 4.572190,
na Casa de origem), que organiza a Justiça Militar da União
e regul!l o funcionamento de seus serviços auxiliares._ Aprovado. A sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n' 3/92 (n' 4.818190, na
Casa de origem). que cria cargos de Procuradores do Trabalho de _2~ Categoria, cargos efetivos e em comissãO e dá
outras providências, no âmbito do_ Ministério Público do
Trabalho. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário
favorável, e abertura de prazo para apresentação de emendas.
--Projeto de Lei da Câmar~ n~ 65/92 (q.Q 11/91, na
Casa de Origem), que disp:ôe Sobre-a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relatiVoSâ reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n' 92191, e os Projetes de Lei dO Senado n• 6,13 e 100,
de 1991). Extinção da urgência, nos termos dO--ReqUerimento n 9 598/92, voltando a matéiiáã. sua-tramitação normaL
-Projeto de Lei da Câmara n' 92191 (n' 1.714/89,
na Casa de_ origem), que regulamenta o art. 185, -inciso
I, da Constituição Federal, e define pequenõ 'e-médio produtores rurais. (Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei da Cãmara n' 65192, e os Projetes de Lei do Senado
n\'l' 6, 13 e 100, de 1991). Extinção da urgência, nos termos
do-Requerimento n 9 598/92, voltando a matéria a sua tramitação normal.
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-Projeto de Lei do Senado n• 6/91, de autoria do
Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da
Constituição da República, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei da Câmara
n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetes de Lei do
Senado n~ 13 e 100, de 1991). Extinção da urgência, nos
termos do Requerimento n" 598/92, Voltando a matéria
a sua tramitação normal.
-Projeto de Lei do Senado n•B/91, que regulamenta
a função social da propriedade rural e a execução da refor-

ma agrária. (Tramitando em conjunto com _os Projetos
de Lei da Câmara n'' 92191 e 65/92, e os Projetes de Lei
do Senado n~ 6 e 100/91).Extinçãoda urgência, nos termos
do Requerimento n"' 598/92, voltando a matériã. à sua trami-

tação normal.
-Projeto de Lei do Senado n• 100/91, que define
a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento. (Tramitação em conjunto com
os Projetes de Lei da Câmara n•' 92/91 e 65/92, e os Projetes
de Lei do Senado n,.a 6 e 13/91). Extinção da urgência,
nos termos do Requerimento n9 598192, voltando a matéria
a sua tramitação normal.
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senadon' 385!91-Complementar (n• 97/92, naquela Casa), que
dá nova redação ao art. 3' da Lei Complementar n' 62,
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Proposta de Emenda ã Constituição n' 7/92 (n•
82/91, na Câmara d.os Deputados), que altera o art. 29
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum.
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1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia.
-SENADOR CHAGAS RODRIGUES- Comentários sobi-e artigo do Jornal do Brasil de hoje, intitUlado
"Seca já atinge quase metade do Nordeste".
-SENADOR CÉSAR DIAS - O sistema penitenciário do Brasil. Proposta de edificação de penitenciária
na Ilba de Trindade.
-SENADOR NELSON WEDEKIN- Diaguóstico
dos 53"9vemadOJ;e~ do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul sobre a situação crítica da agricultura.
-SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Homenagem de pesar pelo falecimento do médico alagoanoNabuco Lopes.
..
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
N• 26/91(Apostila)
3- ATOS DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN
N~ 32, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55 e 56/92.
4- ATAS DE COMISSÕES

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS 7- COMPOSIÇÁO DAS COlVUSSÓES PERMANENTES

Ata da 149a Sessão, em 11 de agosto de 1992
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides,
Alexandre Costa e Lucídio Portella

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,'>E PRBSRNTfiS OS SRS. SP.NADORRS:

Alexandre Costa - Alfredo campos - Amir Lando Beni Veras- C'.arlos Patrocfnlo - Cêsar Dias - Chagas_ Rodrigues - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Ele i o ~va:
res - F.•peridiGo Amin - Francisco Rollemberg - Garibaldl
Alves - Gerson C'..amata - Guilherme Palmeira - Jarbas
Passarinho- João Calmon -João França- Jolio RochaJonas Pinheiro -José Paulo Biso! - Júnia Marioe - Lavoisier Maia - Levy Dias - J.ouremberg Nunes Rocha - Leurival Baptista - Lucfdio Portella - Marco Maciel - Maurf-

cio CorTêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés
AbrGo - Nabor Júnior-- Nelson carneiro - Ney Maranbao
- 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 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lo;- Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 252, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 26
de 1991 - Complementar.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n• 26, de 1g91- Complementar, que altera
a Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981.
Sala de Reuniões da Comissão; 11 de agosto de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Alexandre Costa - Lucidlo Portella.

direito adquiridO por diplomata agregado, sob a égide dos
arts. 4•, inciso VIII, e 7• da Lei n• 5.887, de 31 de maio
de 1973, à contagem de tempo de serviço no exterior, para
efeito de promoção por merecimento e antigüidade, dos penodos de afastamento para acompanhar o cônjuge, funcionário
da carreira de Diplomata, removido para posto no exterior
ou que já se encontrasse servindo no exterior.
Art. 29 Esta lei entia- em vigor ria data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

ANEXO AO PARECER N• 252, DE 1992.

OFÍCIO

Altera a Lei Complementar n• 41, de 22 de dezembro de 1981.

O Congresso Nacion~ decreta:
Art. I• O art. 36 da Lei Complementar n• 41, de 22
de dezembro de 1981, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 36. As despesas até o exercício de 2001,
inclusive com os servidores de que tratam o parágrafo
único do art. 18 e os arts. 22 e 29 desta lei, serão
de responsabilidade da União."
Art. zo;.

cação.
Art.

3~>
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 253, DE 1992
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n 9 121
de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido,
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n9 121, de 1991, que assegura a contagem, como
tempo de serviço no exterior, para efeito de promoção, dos
períodos de afastamento do diplomata agregado, cônjuge de
diplomata, a fim de acompanhar o cônjuge no exterior, sob
a vigência da Lei n• 5.887, de 31 de maio de 1973.
· Sala de Reuniões da Çomissão, 11 de agosto de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Racbid Saldanha Derzi,
Relator- Ale~andre Costa- Lucldio Portella.

Brasília, 7 de agosto de 1992.
OF. GDAF n' 396/92
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício de V. Ex• n• 427/92 '-GP
Ténho a esclarecer o seguinte:
l-Jamais mencionei ilomes de Deputados e Senadores
ou de qualquer pessoa dessa CaSa como beneficiários de ajuda
por parte de meu irmão Paulo César Farjas, por isso que,
a propósito de matéria sensacionaliSta e:- ínverda:deii"a publicada na Folha de S. Paulo, edição de 27-7-92, remeti Cartas
a parlamentares desmentindo tais acusações.
2- Com referência ao noticiário da impi"ensa:,-C<iib.C:>bem
o sabe Vossa Excelência, muitâs Vezes no hfã do sensacionalismo desmedido se promovem exageros e inverdades, de
que seja exemplo a "imaginosa" referência à existência de
uma "lista de 50 parlamentares beneficiados" pela tal ajuda.
3 - Reafirmo, pois, a Vossa Excelência que nunca prestei
tais declarações; não há lista, e se houvesse, não a mencionaria, pois não partilho da indústria da delação.
4-_Aproveito o ensejo para assegurar a Vossa Excelência que, ainda no meu primeiro mandato de Deputado
Federal, somente tenho feito amigos nessa honrada casa.
Com meu apreço, -Augusto Farias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre_ a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•121, DE 1992

ANEXO AO PARECER N• 253, DE 1992

Modifica o Decreto-Lei n~ 911, de 19 de outubro
de 1969, que trata da alienação fiduciária, e dá outras
providêndas.

Assegura a contagem, como tempo de serviço no
exterior' para efeito de promoção, dos peri'odos de aras~
lamento do diplomata agregado, cônjuge de diplomata,
a fim de acompanhar o cônjuge no exterior, sob a vigência da Lei o• 5.887, de 31 de maio de 1973.
O CongreSSo Nacional decreta:
Art. 1• O disposto nos arts. 11, 23, 52, 72, 73 e 80
da Lei n• 7.501, de 27 de junho de 1986, não prejudica o

O Congresso Nacional decreta:

1~

__ _
Art. 1• O § 4• do art. 3• do Decreto-Lei n• 911, de
de outubro de 1969, passará a ter a seguinte redação:
§ 49 "Contestado ou não o pedido e não purgada
a mOra, o juiz dará sentença de plano em cinco dias,
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após o decurs.o, do prazo de defesa e independentemente de avaliação do bem arrestado, dando quitação
ao devedor de todo o seu débito e encargos".

Art. 29

Acrescente-se ao art.

3~

o _seguinte § 79

§ 79 "O devedor, terceiros interessados ou o seu
avalista, poderá, se for o caso no mesmo processo,
requerendo a avaliação do bem, haver do credor ou

proprietário fiduciário a diferença entre o valor deste
e o seu débito, acrescido dos encargos contratualmente
pactuados".
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se já tiver pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado,
requerer a purgação de mora.
§ 29 Na contestação só se poderá alegar o pagamento
de débito vencido ou o cumprimento das obrigações contratuais.
§ 39 Requerida a purgação de z:nora tempestivamente,
o Juiz marcará data para o pagamento que deverá ser feito
em prazo não superior a dez dias, remetendo, outrossim, os
autos ao contador para cálculo de débito existente, na forma
do art. 29 e seu parágrafo primeiro.
§ 49 Contestado ou nã<? o pedido e não purgada a mora,
o Ju_~ dará sen~~nça de plano em cinco dias, após o decurso
do prazo de defesa, independeritemeilte aa avaliaÇão do bem.

Art. 3'-' Fica revogado o parágrafo único do art. s~.
Art. 4 9 Esta lei entrará- em vigor 03 data de sua publicação.
(À Comissão de Assuntos Econômicos - decisãoArt. 59 Revogam;;-se as disposições em contrário.
terminativa)
Justificação
A legislação que instituiu a Alienação Fiduciária, data
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1992
do período autoritário, e, talvez, por isso mesmo, consagre
Ac~enta parágrafo ao _art. 211 do Decreto~Lei
práficas que urgcril ser modificadas.
n• 2.848, de 7 de dezembro de i940- Código Penal.
Encerrando condiçõ.es draconianas, permite ao credor
ou proprietário fiduciário promOver a busca e apreensão do
bem alienado, sem que ao devedor seja, em conseqüência,
O Congresso Nacional decreta:
dada a quitação do seu débito.
Art. 1• O art. 211 do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de
Desta forma, na Justiça, os credores têm, indiscriminadezembro de 1940- Código Penal, fica acrescido do seguinte
damente, se utilizado da medida cautelar, assegurada no Deparágrafo único:
creto-Lei n• 911, de 1• de outubro de 1969.
..
"Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver
É comum, após a busca e apreensão do bem alienado,
ou parte dele:
que é com:edida independentemente do número de prestações
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
já pagas, ver-se, apodrecendo nos depósitos judiciais, o ben;:t
multa."
apreendido, em detrimento do devedor, que mesmo tendo
sido despojado da posse, permanece em débito.
Parágrafo único.- A pena é aumentada de um terço se
Muitas vezes, o bem apreendido é, presisamente, o instruo crime é praticado com intúito de comércio.
mento de trabalho do devedor, que privado da sua ferramenta,
sequer pode prover a sua subsistência.
Justificação
Tal absurdo somente se tornou possível graças ao paráO Título V da Parte Geral do Código Penal versa crimes
grafo único do art. 5~>do citado Decreto-Lei, que, numa verdacontra o sentimento religioso, e o seu Capítulo II, crimes
deira aberração jurídica, excluir de aplicação, na alienação contra o respeito aos mortos. Dessa forma, entre os artigos
fiduciária, o quanto disposto no incisos VI e VIII do art. 208 a 212 o Código dispõe sobre a proteção aos "cultos religio649 do Código de Processo Civil.
-sos, cerimônias funerárias, sepulturas, túmulos, urnas e cadáO presente projeto objetiva assegurar ao devedor uma
veres".
avaliação justa do bem e a impedir que os instrumentos de
Todavia, a proteção Ieg~ não alcança a finalidade crimitrabalho sejam apreendidos, dificultando a sua subsistência.
nosa, isto é, não há preocupação com o motivo do cri:ine,
Sala de Sessões, 11 de agosto de 1992.-Nelson Carneiro.
que pode ocorrer para ocultação de outro crime, ou ainda
pará obtenção de lucro ou por outra razão qualquer.
LEGISLAÇÃO CITADA
Esse motivo necessariamente gera uma gradaÇão que ad- --DECRETO-LEI N' 911, DE 1• DE OUTUBRO DE 1969
mi te desde a mera vingança- ainda que irracional, porquanto
Altera a Redação do art. 66, da Lei n• 4. 728, de contra cadáver-, crescendo ao ponto do comércio, de partes
ou do todo, e atingindo a possibilidade da introdução de cadá14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre
veres humanos em cerimónias macabras.
alienação fiduciária e dá outras providências.
Admitido que o bem jurídico a merecer proteção é o
respeito aos mortos, admitir-se-á também que o desrespeito,
isto é, a infringência à norma legal, distribui-se irregulaimente
numa escala de valores, a partir do aspecto volitivo de quem
Art. 3• O proprietãrio ffilucíário ou credor; poderá re- perpetra o crime.
Prova dessa gradação é a ausência de crime pela prática
querer contra o devedor ou tesoureiro a busca e apreensão
do bem alienado fíduciariaffierite, a qual será concedida limi- do transplante, com fundamento na Lei n9 5.479, de 10 de
narmente, desde que comprovada a mora ou o inadimple- agosto de 1968, quando são observadas exigências, tanto da
própria lei quanto do doador ou da família desse.
mento do devedor.
Essa prática - do transplante - prova a existência de
§ 1~ Despachada a inicial e executada a limiar, o réu
será citado para, em três dias, apresentar contestação ou, gradação da violação ao respeito devido a pessoa morta na

6509 Quárta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

exata medida em que tal prática, pela licitude de que se reveste, torna-se incomparável à do furto de cadável para mutilação
em seitas seitas de horror. Por serem fatos de natureza tão
díspar, fica evidente que os motivos hão de ser levados em
conta na aplicação da lei penal.
Um desses motivos, o comércio ilegal de cadáver, repugna
a grande parcela da sociedade que se mantém fiel aos princípios de ética, exigindo, por isso, seja revista a legislação penal
sobre o assunto.
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1992. :_ Cesar Dias.

LEGISLAÇÂO CITADA
DECRETO-LEI N9 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
CÓDIGO PENAL
O O O O O O O O O O O O O O O O~ o O O o
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Art. 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte
dele:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
LEI N' 5.479, DE 10 DE AGOSTO DE 1968
Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos,
órgãos e partes de cad,ver para finalidade terapêutica
e científica, e dá outras providências

(À Comisstlo de ConStituição, Justiça e Cidadania
----: decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os projetas
serão publicados e encaminhados às comissões competentes.
A Presidência recebeu, do Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, D. Luciano Mendes
de Almeida, nota dessa entidade sobre o momento político
nacional.
O expediente vai à publicação.

É a seguinte a nota recebida:
CONFERÉNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
"A VERDADE VOS LIBERTARÁ" (Jo. 8, 32)
(Nota da Presidência da CNBB)
Graves acontecimentos afetam nosso país. A C:OnSciéncia
ética do povo brasileiro está enfrentando um dos seus maiores
desafios. A crise atual pode ser superada mantendo fumes
as instituições democráticas, na promoção corajosa e transparente da verdade. Este é o caminho para que, em nossa pátria,
despontem, com mais vigor, a justiça e a solidariedade.
A Conferência Nacional dos Bispps do Brasil (CNBB)
participa das perplexidades e incertezas do momento. A crise
econômica, agravada pelos fatos recentes, exige respostas técnicas mas também polfticas, à luz dos princípios éticos. É
sobretudo uma questão moral. A responsabilidade cabe a todos mas o Congresso Nacional tomou-se o foco das ate11ções
e da aspiração de que a verdade e toda a verdade seja revelada.
Maior, entretanto, será a frustração e a desagregação social
a verdade for escamoteada e não se chegar à real apuração
dos fatos e à punição dos responsáveis. A sociedade, de quem
tanto sacrifício se tem exigido em nome da estabilidade económica, não suporta mais conviver com o espetáculo constante
dos desvios de recursos públicos para enriquecimentos ilícitos.
É a própria conftabüidade nas instituições que está em jogo.
A sociedade brasileira espera ansiosamente a recuperação
da confiança nos poderes públicos. Ela é indispensável para

se
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construirmos a democracia que passa pela participação dos
cidadãos, pela transparência no trato com a coisa pública,
pelo pleno re~peito à lei, pela informação veraz.
Os fatos recentes postulam a máxima legitimidade moral
como base do exercício da autoridade pública. O respeito
aos valores éticos e deve ser a pedra angular de uma sociedade
democrática. Neste sentido, mecanismos adequados para a
prevenção e a erradicação urgente de toda forma de corrupção
e impunidade precisam ser acionados no campo eleitoral e
político-partidário, nos campos penal, administrativo, financeiro e contábil, entre outros.
O exercício da democracia, no entanto, não se esgota
na apuração de episódios conjunturais. Um sistema democrático essencialmente ético não é compatível com privilégios,
corporativismo, vantagens fora da lei, clientelismo, fisologismo, manipulação da informação. O sistema democrático não
se realiza, de fato, -quando exclui milhões de empobrecidos
da posse dos meios necessáriOs para uma vida digna.
A palavra agora está com o Congresso mas o desafio
envolve todas as instituições- a Procuradoria-Geral da República, o Poder Judiciário, os partidos políticos, os Meios de
Comunicação Social, as entidades da sociedade ·civil- e cada
um dos cidadãos.
A nossa Constituição ap1esenta os fundamentos da sociedade- q-ue- ·se deseja para o Brasil, mediante a prátí6i de
direitos e deveres. Vamos cumpri-los! Que os governantes
sejam realmente servidores dos cidadãos. Somos todos responsáveis pela construção de uma sociedade justa e solidária no
estado democrático de direito·.
Confiantes no auxílio de Deus, empenhamos-nos, portanto, por um novo amanhecer onde "a_ verdade e a justiça se
abraçarão'•.
Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente -Dom
Serafim Fernandes de Araújo, Vire-Presidente -Dom Antonio Celso Queiroz,Secretário-Geral.
Brasília-DF, 10 de agosto de 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra aO nobre Senador Esperidião Amin,
para uma breve comunicação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, desejo fazer uma rápida comunicação em função
de uma matéria que consta da edição de boje da Folba de
S. Paulo, na página 9 do primeiro caderno, sob o título: "Collor
usa concessões contra o impeachment".
A matéria, oriunda da sucursal de Brasília e assffiada
por Valdo Cruz e Sónia Mossri, informa; rio- segundo parágrafo, o seguinte:
"Os novos editais atingem regiões em que o Presidente Collor tem arestas a aparar. O Maranhão é o
Estado do Senador José Samey, que foi duramente
criticado pelo então candidato Fernando Collor de Meno. Santa Catarina é a base eleitoral do Senador Esperidião Amin (PDS), que indicou para a CPI, na vaga
do PDS, um político de oposição, o Senador Josê Paulo
Biso! (PSB -RS)."
A matéria prossegue Com outras colocações.
Sr. Presidente, quero fazer quatro observações rápidas.
primeiro, mais uma vez quero dizer que designei, e me orgulho
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muito disto, o Senador José Paulo Bisol menos por ser um
político de oposição e mais pela sua competência técnica e
sua independência.
Segundo, fui, tenho sido e serei contra o expediente da
concessão de rádio e canais de televisão em troca de favores
políticos. Por esta razão, tenho votado sistematicã.mente con~
tra todas as outorgas de concess_ões de canais de rádio e televisão ocorridas no final do GoVerno do Presidente Samey.
Os Anais da Casa-registram esse voto, continuado, cOe!
rente, e os dois únicOs pareceres qUe ptolatei sobre.essa matéria, quando integrava a Comissão de Educação, foram contrários a tais concessões, por questão de natureza moral.
Terceiro, gostaria de aproveitar a oportunidade para tornar pública a minha advertência ao Governo Federal, ao Gpvemo do Presidente Collor, que até aqui não tem promovido
a concessão de canais de rádio e televisão, para que não entre
nessa canoa furada. Este pode ser o último degrau, que um
governo pode pisar, de uma descida para um destino indesejável para a Nação brasileira.
Quarto ponto é que não pedi esse editaL Hoje pela manhã, indaguei ao Secretário Nacional das Comunicações, meu
amigo Nelson Marchezan, a respeito deste assunto- e tomo
pública aqui a minha manifestação.
Não sou contra que se amplie o sistema de rádio e televisão no Brasil, desde que haja um programa, desde que haja
critérioS claros e definidos, muito menos no meu Estado. Não
sou candidato a ter canal nem de rádio, nem de televisão,
como até aqui não fui. Não tenho nada contra os detentores
de mandato que pensam diferente, mas não gostaria de ver
o meu nome associado a uma possível barganha, porque não
faz parte, realmente, da minha maneira de fazer pOlítica esse
tipo de expediente, e não gostaria de me confundir com outros
personagens deste cenário.
Eram essas as quatro observações que gostaria de fazer,
para, em síntese, repelir a insinuação que aquela nota contém.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ESPERIDIÃO AMIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:
COLLOR USA CONCESSÚES
CONTRA O IMPEACHMENT
(Da Sucursal de Brasllia)
Folha de S. Paulo - 11-8-92
O Ministério dos Transporte e Comunicações divulga esta
semana cinco editais para concessões de rádio e TV no Maranhão e Santa Catarina. São as primeiras concessões que serão
negociadas em troca do voto de políticos para barrar o pedido
de impeachment na Câmara dos Deputados.
Os novos editais atingem regiões em que o Presidente
Collor tem arestas a aparar. O Maranhão é o Estado do Senador José Samey, que foi duramente criticado pelo então candidato Fernando Collor de Mello._Santa Catarin"'- é a base eleitoral do senador Esperidião Amin (PDS), que indicou para
a CPI na vaga do PDS um político de oposição, o senador
José Paulo Biso! (PSB -RS.).
A Secretaria Nacional de Comunicaç6es também já está
preparando editais para Pernambuco, onde o governador Joaquim Francisco (PFL), ameaça romper com o presidente Collor.
Os editais de novas concessões são articuladas pelo secretário nacional de Comunicações, Nelson Marchezan, com o
ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
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República, Jorge Bomhausen, e com o ministro da Ação Social. Ricardo Fiuza.
O governo Collor vinha segurando a distribuição de canais
de rádio e TV, utilizada durante o governo Samey como moeda de troca pelo mandato de cinco· anos. O Ministério dos
Transportes e ComunicaÇões tem cerca de 1.500 canais para
distribuir.
(Va! do Cruz e Sõnia Mossri)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra 3o nobre Senador Carlos Patrocínio. -O SR. CARLOS PATROCOOO (PFL- TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, subo
à tribuna, hoje, para fazer um apelo às autoridades de trâll:sito
do país: ao Conselho Nacional do Trânsito - CONTRAN,
ao qual compete atuar como órgão normativo e de coordenação da política e do Sistema Nacional de Trânsito; ao Departamento Nacional de Trânsito- DENATRAN, subordinado
à Secretaria de Polfcia Federal, ao qual compete exercer a
supervisão, coordenação e controle da execução da política
nacional de trânsito e realizar pesquisas relativas ao trânsito;
à Polícia Rodoviária Federal, que exerce a fiscalização e a
repressão aos ilícitos relativos ao trânsito nas rodovias federais; e ao Ministro da Justiça, sob cuja autoridade estão o
Contran, o Denatran e a Polícia Rodoviária Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Estado de Tocantins
possui, na pecuária", a sua mãiof rique-za, i"azáo pela qual
é um dos principais fornecedores de carne bovina, sobretudo
de boi em ~, para o resto do País, destacadamente parã
o Nordeste. É intenso o fluxo de caminhões boiadeiros nas
rodovias tocantinenses,_ como é o caso da Belém-Brasília, tendo como ponto-de partida os municípios cuja ecõnOmia está
centraP,a na engorda do boi. E Araguafua é o principal município tocantinense exportador de boi gordo.
O caminhoneiro viaja dias e noites a fio, num trabalho
extenuante, para transportar uma vintena de bois para lugares
distantes, abastecendo-os-de carne, produto de consumo essencial e que faz parte da tradição alimentar brasileira. São
homens rudes, mas movidos pela única ambição de sustentar
suas- famílias côm o trabalho honrado, nem sempre remunerado à altura dos sacrifícios.
O maior sacrifício é percorrer milhares de quilómetros
de estradas esburacadas, mal sinalizadas, muitas vezes sem
acostamento, arriscando suas vidas e seu próprio património,
no caso, o caminhão, cujas prestações pesadas têm de amortizar, ao longo de toda a_ vida, pois quando lhes ocorre quitar
o seu caminho, este já está inservível, tornando-se-lhes imperiosa a aquisição de outro.
Esses homens, verdadeiros heróis anónimos do trabalho,
passam a maior parte da vida longe da família, donnem sem
nenhum conforto e têm de zelar pela pequena boiada que
transportam nas carrocerias, moradia, por alguns dias, da sua
preciosa carga viva.
Não bastassem tais sacrifícios e riscos, nossos ValOrOsos
caminhoneiros tocantinenses têm de enfrentar, nos últimos
tempos, o rigor de alguns policiais rodoviários. Tais funcionários, objetivando cumprir à risca o Código Nacional de
Trânsito, vêm, na prática, dificultando ainda mais a difícil
vida dos boiadeiros do asfalto, e acabarão por prejudicar,
a longo prazo, sua atividade. Com efeito, o atendimento rigoroso da atual norma regulamentar implicaria a diminuição
de dois a quatro bois na carga do caminhão, onerando proporcionalmente o custo do frete.
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O aumento do custo do transporte do boi teria repercussão negativa nas fazendas, nos matadouros, nos frigoríficos,
nos açougues e nas atividades conexas com o transporte de
gado, afetando, finalmente, o consumidor.
Antes que tal ocorra, apelo para a compreensão das autoridades nacionais de trânsito. Impede fazer prevalecer o bom
senso, revendo nonnas e procedimentos administrativos inadequados. Explico aos nobres colegas: o Decreto n~ 62.127,
de 16 de janeiro de 1968, que aprova o regulamento do Código
Nacional de Trânsito, teve seu art. 18 alter~do pelo Decreto
n' 88.686, de 6 de setembro de 1983. Tal artigo fixa as dimensões máximas: largura, altura e -comprimento, para o veículo
de carga simples, e. estabelece no, § 1"' que o comprimento
do balanço traseiro não pode superar 60% de distância entre
os dois eixos, nem exceder a três metros e meio.
Tratando-se de norma rígida que terá que ser necessariamente adaptada ás peculiaridades das cargas transportadas,
como é, obviamente, o caso do boi, foi, sabiamente, incluído
um parágrafo, o 3"?, que assim reza:
"O Contran, oUVidO õ MiiiiStériO dOs Transportes,
fixará os requisitos para a circulação de veículos que,
excedendo as dimensões estabelecidas nesse artigo pos~
sam obter autorização especial para transitar.''

Dentro do bom senso e do interesse público que norteiam
os atos discricionárioS da autoridade administrativa, o Contran
baixou a Resolução n• 603, de 23 de novembro de 1982, que,
com modificações posteriores, dispõe sobre a circulação de
veículos com dimensões excedentes aos limites fixados no Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Assim é que,
mediante "Autorização Especial" da autoridade de trânsito,
renovada mediante simples requerimento do interessado, é
normalmente deferida a circulação com veículos de comprimento e largura excedente.
O Contran não baixou norma específica prevendo "autorização especial" para a circulação de veículo com balanço
traseiro de dimensão superior à máxima prevista, riias poderá
fazê-lo, a qualquer momento, com base na competência expressamente delegada pelo Senhor Presidente da República
no dispositivo do regulamento, que há pouco citei textualmente.
Essa "autorização especial", que já solicitei ao Contran,
urge; não mais pode retardar, Srs. Senadores. E. _por várias
razões. A primeira é que os veículos simples, fabricados antes
da edição do decreto de 1983, estão legalmente autorizados
a circular com dimensões superiores aos veículos fabricados
a partir de 1984, gerando uma incongruência, em que os veículos mais velhos e, portanto, menos seguros, são estimulados
a circular e os veículos mais novos e, portanto, mais seguros,
têm sua circulação cerceda.
A segunda razão é que, segundo os caminhoneiros, os
departamentos de trânsito de todo o País licenciam os veículos,
sem opor qualquer restrição àqueles cujos balanços traseiros
apresentam comprimento superior a 60% da distância entre
os dois eixos.
A terceira razão é de ordem técnica: os caminhoneiros
afirmam com base em sua vasta experiência, algumas há mais
de 20 anos, que o comprimento de dimensão do balanço traseiro um pouco superior a 60% da distância entre os dois eixos
não prejudica, por si só, a estabilidade do veículo nem acarreta
risco para os demais veículos que circulam pelas estradas.
Com· efeito, os caminhões a que me refuo, além de não
. excederem a treze metros e 20 centímetros de comprimento
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total, possuem balanço traseiro de comprimento igual ou inferior a três metros e meio.
A quarta razão ~ que as graves punições previstas no
RegUlamento não são aplicadas, na grande maioria dos demais
Estados da Federação, cujas autoridades federais, subordinadas aos mesmos órgãos sediados em Brasília, se aperceberam de que esta é uma norma que pode e deve ser revista,
em função de fatores técnicos, econômicos e sociais.
A quinta razão é de ordem social. Os gaioleiros, no meu
Estado, como são chamados os caminhoneiros, estão intranqüilos, não podem viajar confiantes, diante da constante
ameaça ·às suas atividades.
A solução que clar::tmente se impõe é a edição de norma
por parte do Contran, permitindo "autorização especial" para
os veículos boiadeiros ou até mesmo a revisão do inciso I,
do§ 1', do art. 81 do regulamento em caráter geral.
Enquanto não se consuma a mudança, que já está serido
en.minada com s~patia pelo Contran, cujo Presidente Gidel
Dantas honrou o Congresso Nacional como deputado na legislatura anterior, impõe-se a suspensão das punições. A este
respeito, a comunidade agradece o gesto de boa vontade da
Polícia Federal em Goiás e Tocantins, que determinou uma
trégua aos seus comandados até que o Contran decida sobre
a questão.
Os boiadeiros do asfalto aguardam com ansiedade uma
solução favorável, poiS s6 assim poderão cumprir com tranqiii. Iidade sua missão de transportar os bois por este País afora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, a política
de preços dos produtos farmacêuticos que vem sendo adoiada
pelo Governo está inviabilizando a aquisição de mediCamentos
de. uso permanente, ou mesmo circunstancial, por um número
cada vez maior de brasileiros. Por quê? Por estar totalmente
dissociada do crescimento do poder aquisitivo das classes assalariadas do País.
Preocupado com essa dramática situação, encaminhei,
em maio d~e ano, com base no Regimento~ na ConstituiÇão,
requerimentos de informações aos Srs. Ministros da Justiça
e da Economia, indagando sobre a evolução dos índices de
34Jllentos dos medicamentos em geral e dos medicamentos
de uso contínuo nos últimos doze meses e sobre as providências
adotadas pelos órgãos responsáveiS âq Governo em face das
denúncias adotadas pelos órgãos responsáveis do Governo
face as denúncias de aumentos abusivas dos preços dos medicamentos no Brasil. Conforme informações fornecidas· pelo
Departamento de Abastecimento e de Preços - D AP, da
Secretária Nacional de Economia do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, após a publicação da Portaria n~
79, de 7 de fevereiro de 1991, com riOvOs preços para o setor,
decorrentes da aplicação de índice de variação cambial até
o final de janeiro de 91, foram realizadas reuniões de _Câm3x:as
Setoriais, ~s _quais resultaram deci~ões sobre reajustes de
preços e um programa de liberação gradual do setor, cuja
primeira etapa teve início com- a-'-f)ublicaçâo da Portaria n9
940, de 7 de outubro de 1991.
O que eu desejo frisar é que a su~sSâo de_provi~ências
estabelecidas pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, pode ser hoje resumido
nó seguinte: os critérios adotados para os reajUstes estabe~
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lecem urna composição, onde os indicadores inflacionários 4e que dispõe o GOverno são_ bastautes para fazer cessar o
caminham em paralelo à defesagem existente entre a pi"odução
abuso, o tremendo abuso ecooô:miço e so~al que_ -o quadro
reVela.
e o consumo.
- ---Eram essas as obse{_~_aÇões que
gosta ri~ de fa~er. _
E a situaÇão, hoje, ganhou, sem dúvida, expressão mais
dramática, em função da recessão económica e do arrocho
O Sr._Fiancisco Rollemberg- Perfmite-me V. Ex~- um
salarial. Estima-se que 100 milhões de brasileiros, praticaaparte, nobre Senador Esperidião Amin?
mente 70% da população do País~ nãO têm acesso ao consumo
de mediCamentos. Remédio no Brasil virou artigo de luxo,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Antes de dar por encervirou supérfluo.
rado o meu pronunciamento, ouço com grande satisfação O
O que se pode observar, hoje, é que existe um superávit-· Senador Francisco Rollemberg, a quem também havia citado
em relação à própria iõflação -por parte do incremento de
ontem, quando da minha intervenção, sobre a forma d_e_ aparpreços, da ordem de 113% no período dos últimos doze meses.
te, ao discurso do Senador Ronaldo_Aragão.
Para resumir a gravidade dessa situação, vou me valer de
O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente Senador Esperiuma frase do Professor de Nefrologia, Sérgio Braide, da Escodião Amin, há bem pouco tempo ocupei a tribuna desta Casa
la paulista de Medicina, que resumiu o problema, que atinge
- e V. Ex~ foi ülh- daqueles que me aparteou naquele pronuntanto os pacientes quanto os médicos, ao afirmar que esses
ciamento ...:.... para denunciar â Nação os aumentos desmenvivem hoje o seguinte dilema: "muitos pacientes precisam
surados de 1.000, 1.200, 1.300% do preço dos medicamentos,
de remédios que- não podem pagar. Muitas vezes~ a saída
alguns deles ultrapassando o percentual de 2.000%. Esta, Sr.
é internar o doente só _para que ele possa receber a medicaSenador Esperidião Amin, é uma das facetas tristes e trágicas
ção". A este ponto chegamos. Os médicos precisa-m, agora,
do momento político que estamos vivendo. Saúde é um direito
na medida do possível, adequar o receituário ao-poder aquisi~
de todos e um dever do Estado, como a Educação também
tivo do paciente ou até mesmo _não dar alta_ a um paciente
o é, asSim a noSsa Constituição de 1988 estabelece. Mas o
internado por saber que, em casa, ele não poderá continuar
estado de miserabilidade que estamos atingindo, vai necessitar
tomando a medicação indispensável, pois não tem condição
qUe inclUamos, também, que a sObrevivência, o direito à exis~
de pagá-la.
tênciá é um dever·, é um direito de todos e um dever do
A gravidade do problema exige do Gmrerno providências
imediatas. É imprescindível a adoção de uma política mais ·Estado. Recordo-me que na minha mocidade, estudante de
justa, que garanta à grande maioria da população o acesso _ medicina, certa feita, visitava um velhinho que fazia brinqueaos medicamentos essenciais- para- a prevenção, a defesa e -dos de madeira, na minha cidade, e levava a ele um pacote
de amostra grátis de vítaminas, porque ele não estava bem.
a recuperação da saúde que é, além de um direito de to_do
Então, ele dizia: "eSte remédio, Para que serVe? Eu respondia:
ser humano, um direito social garantido a todo cidadão brasi"vai lhe abrir o apetite, vai melhOrar... Ele me disse: "leve
leiro pela Constituição Federal.
de volta, meu filho. Para que um remédio para abrir o apetite
Ontem~ quando o Senador Ronaldo Aragão expôs, aqui
se não tenho o que comerT' Hoje, essa situação perdura,
as suas preocupações relativamente ao descontrole dos consór~
o doente não quer um complexo vitamínico ou algo desse
cios, antecipei que tinha esse trabalho de natureza técnica
tipo, que vá melhorar a sua aptidão para se alimentar. porque
a oferecer ao Senado Federal, estabelecendo com S. Ex• um
não tem o que comer. E aqueles que têm a infelicidade de
acordo, no sentido de vermos convocadas, ao mesmos perante
ter uma doença crônica, uma cardiopatia grave, um diabetes
a Comissão de Assuntos Económicos do Senado, as autori~
melito, ou um câncer, para sobreviver, vai montar uma farsa
dades do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
e do MinistériQ--_da Justiça que têm responsabilidade com esta - para a qual nós médicos, de certa forma, pactuamos: internàr
o doente para fazer uso do medicamento~ e ficarmos a solicitar
matéria. É uma matéria complexa, com repercussões de natu~
a prorrogação desse internamento, fraudando a Previdência,
reza social e económica realmente cruéis, repercussões petver~
com informações, que nem sempre correspondem à realidade,
sas, e não se pode admitir que em nome da modernidade,
para tentar salvar ou prolongar a vida desse cidadão.
da liberalização da economia, a população brasileira esteja
submetida à perversidade do absoluto descontrole, sob o nome
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se_nador Francisco Rode liberalização de preços, quanto ao uso de medicamentos.
llemberg, conforme é aqui denunciado, inclusive.
Portanto, quanto à aquisição de bens de consumo, que dizem
respeito a sua sobrevivência, particularmente os medicamenO Sr. Francisco Rollemberg --Se liberarmos esse doente,
tos de uso continuado, compõem, provavelmente, a faceta
Senador Esperidião Amin, ou, se prescrevermos a medicação
mais cruel deste quadro.
de que necessita, por certo não vai fazer uso dela porque
Eu desejo que a Taquigrãfia considere, não apenas como
terá que fazer uma opção: ou come ou engole remédio. E
lidos os documentos que, do ponto de vista técnico acompa~
quem ganha Cr$ 23Q mil por mês, o que já não dá para uma
nham este meu rápido pronunciamento, mas também os con_si~
boa ;:tlimentação, não tem a menor condição de adquirir -~edi
dero como peça integrante do requerimento que, juntamente
camentos. Confesso que houve uma fase em minha vida em
com o Senador Ronaldo_Aragão, pretendo subscrever e apreque me enchi de esperanças, quando foi fundada a Cerne,
sentar à Mesa. requisitando a presença da Secretaria Nacional
a Central de Medicamentos. Acreditava eu que seria um centro de pesquisas, produzirímOS os nosscis remédioS, estudada Economia, Dorothéa Wemeck; do Secretário do Direito
Económico, Salomão Rotenb~rg, e de pelo menos um repreriamos a nossa flora, sintetizaríamos uma série de produtos
sentante do Cade, que reconhece, na resposta aos meus requebásicos. E o que verificamos hoje? Que-ã Cen:ie se ti'anSfoimou
numa grande compradora de remédios, a _melhor freguesa
rimentos de informações, ter havido multa- e houve, pelo
menos, cinco multas a cinco laboratórios. E da resposta aos das multinacionais e que, quando tem dinheiro, coinpra e
requerimentos a que me referi resulta, sem dúvida, uma cons~
distribui; quando não tem dinheiro, não compra e não distri~
bui. Ocorre, como há bem pouco tempo foi denUnciadO pelos .
.~tação: nem essas multas, nem os dispositivos de coerção
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psiQuiatraS do Rio de Janeiro_, que a Cerne comprou p-rodUtos,
cujos prazos de validade_es_tavam _para se _e~~ngu-if, par~ ~so

em pSiquiatria que dariam p-àra ser usados até o ano tiois
mil e tanto. Senador Esperidião Amin, V. Ex!' faz muito bem
de vir à tribuna nesta. tarde denunciar essa mazela_, que_ é
uma das mais graves db nosso tempo. Temos que liberalizar,
abrir o mercado e controlar algumas coisas mínimaS, p:diidpàlm_ente no que diz respeito à sobrevivência do homem como
espécie no nos_so País. Não podemos calar, n~m_ficar a Qieiltir
Il3S. tribunas, nos hospitais, assinai láudos mentirosos, sugerir

internamentos, oneran-do terrivelmente a Previdência, pa_i'a
simplesmente termos a oportunidade de dar aos nosso~ d9en:
tes -aquilo de que necessitam. O preço do medicamento t.em
que ser controlado. E, como saúde- é ufu direito _de todos
e dever do Estado, o Governo tem que propiCiar 'à Cerne
condições de ter medicamentos para dist_rib\.1-ir_àqueles nlenos
favorecidos pela sorte, no momento em que necessitam; e
os que estão necessitando agora_ são previdenciários- dep-endf;ll;l da Previdência- e os que não dependem, não são previdenciário.s, estão incluídos •hoje na universalização do atendimen~o, da Previdência·,-- vão às farmácias da PrevidênCia ·e
lá ·não, encontram os rem.édios necessários. Não encontra!Il
o remédio que deveria ser-lhes possa ser d-o_a.do por um ·dev._er,
por· imposição constituc.lonai e. não podem usar o remédio
por impossibilidade financeira de o fazer. felicito V. Er· pelo
pronunçiamento que faz na tnDuna nesta taJ;'de. V. E~ deve
sempre voltar a assuotos-.como. esse, porque a esses também
me associarei. Virei à tribuna oportuna_tempore para discutir
tãq ,moiJ;lentoso__e .triste tema. Era () aparte que gostatia de
faze.r .a V. Ex•, pedindo escusas pelo aparte tão longo que
v.ai dçslu~t~:ar.o. disçurso·tão bem elabor~do por V. E~·
·o SR. ESPERIDIÃO AMIN -Absolutamente, Sen'âdor
FranciscO Rollemb_erg. Ontem, nó aparte que -ofereci ao;nóbi-e
Seilãdor Ronaldo j)uagão', fiZ quéstão de frisai -ã--dillgéntla
com que V. E a já ffã.tOll dessa matéria com muito _m;:tiS profunM
didade do que eu posso fazer neste momento. Também me
referi ao nobre Senador Nelson Wedekin, que lá se reportou
sobre o assunto.
_
Friso apenas que o Senado pode fãzer alguma coisá-além
deste pronunciamento, do aparte de V. E~; óU -do pronunciamento de quem quer que seja. Poderemos chamar aqui os
responsáveiS, pelo menos perante a COmissão de Assuntos
Económicos ou, quem sabe, perante a ComísSão ·ae Assuntos
Sociais; fáteT-esta ptopostãn.a Comissão de Assuntos EconôM
micos porque a integro. E, jUntamente comO o~ ~sponsáveis,
tanto pela Secretaria de ECOiioijtia _quanto pela secr_eta_ria_
de Direito Econ-ómico e o Cade, estabeleceremos um posicionamento quanto ao caminho a ser trilhado em nos-so país
assim como discutiremos se pode continuar esta injustiça qontundente ou se deve ser corrigida pela intervenção- no caso,
a meu ver, como me: parece ser n ponto de vista de V. E~
-oportuna de Estado, controlando o abuso ~conômico _que
nessa_matéria_ está_a ocorr~r. ______ _ __
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ESPERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO: .
A vim /o' 00467/G M/MJ

Ein ·zs de junho de 1992

Senhor Senador,
Em resposta ao Ofício SM n' 323, de 27-5-92, que encaminhou o RequerimentO de Informação n 9 261, de 1992, apresen-
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tado pelo nobre Senador Esperidião Amin, com base. no art.
· 5Q, ·§ 2"' da C9'nstituição feder<Jl, tenho a honra de encaminhar
a V. Ex~ as informações á.tleias, colocando-.me à 4isposição
para quaisquer outras que se' fiZerem necessárias.
AtenciOsa,rrien>te, C~Iio_ Bórja, Ministro áa IustiÇ~.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Nacional de Direito
Eoonômioo ~ SNDE .
Gabinete do Secretário
Nota/o' 006/92/SNDE/Gab. ,
·Brasília, 16 d~ ·junho de 1992
Senhor Ministro,
.
Em ate~çã,õ. q SM/n' 323> de.Z7c5-92, relativo ao Pedido
.de. Infonnação dp Sen.hpr Senador. Çxpetidiãó Amin, no Requerime-nto n9 261/92, dirigido a Vossa Ex.celênci_a, cumpre-me
informá-lo das respostas às seguinteS indagações colocadas:
1) Qual foi a evolução dos íodices de aumentos dos medicamentos, em geral, nos últimos doze_mes~s'?
_ _
2) Qual foi a evoluç,ãp dos ín.dices qe aumentos dqs
med.icanientos·de uso contfuuo e permanentes?
·• · 3) Quài!;' foram· ás' providências ado tadas pelos órgãos
responSáveis.do GovernO em face das jnfo'nnaÇõês·e~denúnciaS
de que os medicamentos tiveram aumentoS abusivós?
4) .Qual o processo· de monitoramento que o Governo
adota.para o controle de eventuais abusos e quais as medidas
punitivas e já desencadeadas?
Conforme informações fornecidas pelo Departamento de
Abastecimento e Preços -_DAP, daSec~etariã Nacional de
Etonomia do MiniStériO: çla .J;cpp.Ümj~,. F~e!l~a _e Pt~eja_
:in'ento,· a qUe são- áfetâs ás .questóe$ _de preços, a matérià
foi 'e e·stá-OOndo aSSim Cóiíduzida: -- ... -~- -. ,
_ _
· · · Os preços' dós' medieamenfüS de Uso Humano no início
-do Góvúno f:ráiii li:iados -na Portaria/MEFP 11 9 100;~de
6-04-90, publicada no Diário Of'K:ial da União em 16-04-90.
A partir de agostO de 1990, iD.ciara:m~se as-liberações
de preços no setor e, em outubro do mesmo ano, permanenciam controlados apenas os- pro-dutos de "Uso Contíiiup~
(medicamentos para doenças crónicas)..
' .
' ...
Em fevereirO de 1991, quando do congelamento de preços, o governo- decidiu pela retomada do controle, de viso
aos abusos identificados no que se refere aos preços que haviam sido liberados.
~ O ~ritéfio utilizado foi o de recuperar os preços PUblicadoS
na Portaria/MEFP n9 106 e sobre estes aplicar o índiCe de
390,8% (variação cambial no período de 15-1-91), gerando
as~_ os_ ~ov9·s _preços que seriam ·publicadoS jiela Portaria/ MEFP n'79 de 7-2-91. .
-- ·· · · ·
Executaram-se deste critérios os produtoS de u_sd COntínuO
que no mesmo período acumulavam reajuste médió dé 125%
e os produtos considerados especiais e'canetãdos") -que reCeberam reajustes diferenciados e inferiore§ a 39Q,~. ·
··
·· c
-Após a ;:>ublicação da Portaria/MEFP n' 79, foram realizadas reuniões de Câmara SetoriaiS, coordenadas pela Secretaria
Nacional de Economia do MEFP, das quais resultaram decisões sobre reajustes de preços e um programa de liberação
gradual' do setor, cuja primeira etapa teve iníciO cóiiUfpublicação da Portaria /MEFP n' 940, de 7-10-91.
O critérío ·utilizado para ordenar as liberações baseou-se
na classificação dos produtos farmacêuticos cortform_e sua indicação terapêutica. Forarit, aproximadamente, 12.000 produtos
classificados ein 123 classes terapêuticas subdivididas em classes de venda livre, receituáifoS inédico e doenças crõhicas.-
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A medida em que iam sendo liberados, os produtos deixaM
vam de constar no Diário Oficial da União e passavam a ser
publicados no Cadernos Geral de Preços de Produtos Farmacêuticos editados e distribuídos sob responsabilidade das Associações e Sindicatos da Indústria, Atacado e Comércio Farmacêutico, que estabelecia limites máximos diferenciados para
reajustes.

A última liberação de preços ocorreu com a publicação,
em 12-5-92, da PortariaiMEFP, n' 37, de 11-5-92. Cabe
ressaltar que a liberaçãO de preços dos medicamentos ocorreu
a nível de indústria, ficando mantidas, por Portarias, todas
as condições tradicionais de comercialização existentes para
o Setor (repasse diferencial de ICMS e frete por conta da
indústria; Preço Máximo ao Consumidor em todo o território
nacional, com margem de comercialização _máxima no- varejo
fixado em 30%).
Com relação à 1' indagação (aumento dos medicamentos
em geral), podemos observar, no Anexo I, os 465 principais
medicamentos abrangendo 58,80% do mercado total. Obtivemos um reajuste médio ponderado no período de 16-4-90
a 11-5-92 de 6.108,31% contra uma variação cambial de
5.658,26% no niesmo período ( + 7,81%).
Com relação à 2• indagação (aumento dos medicamentos
de uso contínuo e permanente), podemos observar, no Anexo
II, que obtivemos um reajuste médio ponderado no período
de 16-4-90 a 11-5-92 de 4.085,24% (-27,32).
Este período foi considerado para análise, tendo em vista
abranger a gestão do atual Governo e ainda que os pr-eçõs
dos medicamentos vinham sendo corrigidos sistematicamente
nas reuniões de Câmaras Setori.áis realizadas· rio decorrer do
ano de 1989, inclusive incorporavam despesas financeiros para
as vendas a prazo.
·
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A variação cambial foi tomada como parâmetro devido
ã alta participação no custo dos medicamentos dos insumos
importados.
Quanto às duas últimas formulações, esta Secretaria Naclonai de Direito Econômico-SNDE do Ministério da Justiça,
ao receber as denúncias, na sua maioria provenientes da Secretaria Nacional ~e Economia-sNE/MEFP, realizou averiguações preliminares, instaurando, nos casos considerados procedentes, os competentes Processos Administrativos, obedecidos a legislação em vigor.
Durante o período de 1990 a junho de 1992, das representações relativas aos Laboratórios Farmacêuticos-, recebidas
nesta Secretaria, 10 (dez) provocaram instauração de Processos AdministrativoS,
Dos 10 (dez) Processos Administrativos- em andamento,
6 (seis) foram encanliilhados ao Conselho Administrativo de
Defesa Económica- CADE, para julgamento: os referentes
ao Aché Laboratórios Farmacêuticos, Sarsa - Laboratório
Silva Araújo, Laboratório PFISER Ltda., MERREL LEPETIT Farmacêutica, Knoll S~A. produtos Químicos e Farmacêuticos e Glaxo do Brasil S.A. -Desses, já foranl julg.ados
e penalizados com muitas o Knoll S.A Produtos Químicos
e Farmacêuticos (Cr$160 milhões), PFlZER Ltda. e Glaxo
do Brasil S. A (Cr$210 milhões cada um).
Encontram-se também em análise, nesta Secretaria, 16
apresentações que poderão ou não ser transformadas em Processos Administrativos.
Informamos ainda que a Secretaria Nacional de Economia do MEFP vem acompanhando a evolução dos preços
e com os demais enfoques económicos; cujos-resultadoS são
passados a esta SNDE para que possam ser tomados os devidos
procedimentos.
Respeitosamente, Salomão R.lteD.berg, Secretário Nacional
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OF. SG M/130/92
Em 15 de julho de 1992
Senhor Senador,
Por determinação da Primeira-Secre-taria, encaniinho a
V. Ex• cópia das informações prestadas pelo Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os quesitos
constantes do Requerimento-n 9 260, de 1992...
Respeitosamente, Guido Faria de Carvalho, SecretáriO-Geral da Mesa.
Aviso N' 1026/MEFP
Bras!lia, 7 de julho de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Senador: Dirceu- Carneiro
Primeiro Secretário do
Senado Federal

Senhor Primeiro Secretário,
Refiro-me ao Ofício SM/n' 326/92, de 27 de maio de
1992, através do qual foi remetida cópia do Requerimento
de Informações n9 260/92, de autoria do Senhor Senador Espe~
ridião Amin, sobre o índice de aumentos dos preços dos medicamentos.
Em resposta, encaminho a Vossa Excelência a anexa Nota
TécniCa N 9 52/92~ da Secretaria Nacional de Economia, com
as informações solicitadas pelo ilustre Senador.
Atenciosamente Marcílio Marques Moreira, Ministro de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento
Em atenção ao exposto acima, solicitando informações
relativas às denúncias veiculadas na imprensa. fornecemos
a seguir subsídios à resposta.
-- Foram formuladas quatro indagações, a saber:
1) Qual foi a evolução dos índices de aumentOs dos medicamentos em geral nos últimos doze meses?
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~A medida em que iam sendo liberados, os produtos deixa2) Qual foi a evolução dos índices de aum~ntos dos medivam de constar no Diário Oficial da União e pas~yam a ser
camentos de uso continuo e permanente?
3) Quais foram as-providências adotadas pelos órgãos publicados no Caderno Geral de Preços de Prod1,1tos Farmaresponsáveis do Governo em face das informações e denúncias cêuticos editado e distribuído sob responsabilidade das Assode que os medicamentos tiveram aumentos abusivas?
ciações e Sindicatos da Jnclústria, Ataca9o e Comércio Farma-__
4) Qual o processo de monitoramento que o Governo cêutico-.
adota para o controle de eventuais abusos e quais as medidas
A última liberação de preços ocorreu com a publicação
punitivas e já desencadeadas?
ell1 12-5-92, da Portaria N• 47, de 11-5-92. Cabe ressaltar
Os preços dos medicamentos de "uso humano" no início que a liberação de preços dos medicamentos _o_correu a nível
do Governo eram fixados na Portaria N'? 106, de 6-4-90, publi- de indústria, ficando mantidas, por Portarias, todas as condi- çõeS -tradicionais de comercialização existentes para o· Setor
cada no Diário Oficial da União em 16-4-90.
A partir de agosto de 1990, iniciaram.:se as liberações (repasse diferencial de ICMS e frete por conta da indUstria;
de preços no setore, em outubro do mesmo ano, permaneciam Preço Máximo ao Consumidor uniforme em todo o tt:{rtitório
controlados apenac;; os produtos de "'uso contínuo" (medicaM nacional com margem de comercialização máxim<!. 1].0 yarejo
fixada em 30% ).
·
·
mentes para doenças crónicas).
__
Com relação a 1~ indagaç~o (aumento dos meQ~cª'_mentos
Em fevereiro- de 1991, quando do congelamento de preços em geral), podemos observar no Anexo I, os 465 pririCipais
o Governo decidiu pela retomada do controle devido aos abuM medicamentos abrangendo 58,80% do mercado total. Obtivesos identificados no que se refere aos preços que haviam sido mos_ um reajuste médio ponderado no período de 16-4-90
liberados.
-a ll-5-92 de 6.108,31% contra uma variação cambial de
O critério_ utilizadofoi.o de_recuperaros preços publicados 5.658,28% no niesmo período.
_ _
.
Com i-elação a 2• ingação (aumento ·dos medicament.os
na Portaria il~'-106 e sobre estes aplicar o índice de 390,8%
(variação cambial no período de 15-4-90 a 29-1-91, gerando de uso contínuo e ~rmanente)~ podemos observar, no Anexo
assim os novos preços-que seriam publicados pela Portaria II, que obtivemos Üm reajuste médio ponderando no período
n• 79 de 7-2-91.
·
de 16-4-90 a 11-5-92 de 4.085,24%.
Este período foi coriSiderado para análise tendo em vista
ExcetuamMse deste critério os produtos de uso contínuo
abranger a gestão do atual Governo e ainda que os preços
que no mesmo período_acumulavam reajuste médio de 125%
e os produtos considerados especiais "canetados"e receberam. do_s n;tedicamentos vinham sendo corrigidos sisteinaticamente
nas reuniões de Câmaras Setoriais realizadas no decorrer do
reajustes diferenciados e inferiores a 390 8%:'.
ano de 1989, inclusive incorpOravam despesas finaiiCeiras para
Após a publicação da Portaria N<~79, reuniões de Câmaras as vendas a prazo.
.
,
.
Setoriais foram realizadas com decisões sobre reajustes de_
A variação cambial foi tomada como ·parâmet.rO _devido
preços e um programa de liberação gradual do setor cuja à alta participação no custo doS medicameD.tOs do~ i:ós.u.mos
primeira etapa teve iníCio com a publicação da Portaria N 9 importados.
940 de 7-10-91.
· Quanto as duas últimas formulações, informamos queO critério utilizado para ordenar as liberações baseouMse estamos municiando os órgãos competentes com os resultados
na classificaç-ão -dos produtos farmacêuticos conforme Sua indi- dos acompanhamentos de evolução de preços e com os demais
cação terapêutiCa. Fo.ram_ aproXimadamente 12.000 produtos- enfoques económicos para que possam sei" tomados os devidos
_classificados em 123 classes terapêuticas subdivididas em clas- procedimentos.
À consideração superior.
ses de venda livre, receituáriO médico e doenças crónicas.
7
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PRODUTO
I
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I

I TEP.AP,

IHE~CAOO lOT~LI,
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-------------------------------------------------------------~------------1
ED!ALYTt
IABDOTT
IA 7D
I
e.!2%1
73'ie.92%1
C.Sm
%GIIOPYROL
JrEDIL
%LPRIII
!PAY.EI!E
JPROH
)NVAH
iDUXAU
lR!IIE

IA~non

IADDOTT
IAD90TT
IABBOTT
IABBOTT
IADBOTT
IADBOTT
IACHC
~HDORAL
IACflt::
ISRASC CLORAHFEtiiCOL !ACHO:
~LP1B1ATIH
IACHE
iERD!VIT
tACHE
\NORILAX
!ACHE
'NALET
IACf!E
!UCOOEH
!ACHE
lHSl
!ACHE
!HUTAB
IACHE
IR!DIUH
!ACHE
lMB!RON Bi2
!ACHE
ILAHTA PLUS
!ACHE
;ilT!X
!ACHE
:RT!ZINE D.
!ACHE
JKEHIL
IACHE

IH
IC

29
I.Al

III
lN

3A
3A

IL
IL
IL
IR
IJ
ID
10
IH
IH
IR
IV
IH
IR

!E
!E
iA
lA
2A

3D.

~.!UI

4B

IKETAH
:CAPCPTIL L~
:OFEHAC LP
'OSTAT
·:TOPTIC
.ÀUTltiOL
:TA5P.N

IC

:OPRAHOLOL
>Ltor· ., .
iP!ÚnA C
NOTAt.
·P!R!NA
HESTEN
PRO
ALAT
ALAT RETA?.D
OXlL
ONCO 1\HOXIL
I. DE ENO
o·TT EMULSAO

!ACHE
IACIIE
!ACHE
IALCON
IALCOII
IALCON
IALLERGAII
IALLEROAN
IAPSEN
IBALOACCI
IDAYER
tBAYER
IBAYER
IBAYER
IBAYER
IBAYER
1BAYER
IBEECHAH
IBEECBAH
IBEECiiAH
IBEECHAH

AVULit!

OVLAR
IeUILM
CROVLAR
Nf:RA

_Jl

0,!4%1
t.20%1
0,09%1
t,!3%1
0.11%1
0.!5%1
f,12XI
t,U%1
e.!e%1
t.20XI
0.22%1
0.05%1
t:t9Ü

3A
2A

18

t.2~XI

~F

IB
IA
IC
IC
IC

SACHE

t.27%1
O.t6XI
O.e2%1
o.t6=1
e.t2XI
e.t!XI
0.HXI

2A
2B
SA

IG

)PIO

:OPINE

6A
!A
l.D

I
I
I
I
I
I
I
I
I

~A2

4A
~Ai
~A
~Ai

iE
iA

___ I_K
IS IE2
IS !E2
IS 1E2
IS 1E2
IS 1E2
IC 7r>.
IC 8A
lN 28
IJ 1C

6232.e5~1

39SI.t77.1
29e~.ó0l:l

2079.66%1
2SD6.ó1%1

2127.~4XI

20n.63XI

117~,1.!~%1

D!19.9UI
768?.~Gr.l

7~91.57%1

7207.857.1
7223.!57.1
6430.9Si:1
6422.62%1
63~6.22%1
5700.94%1
5761.901:1
5726.0~7.1
4~~·:.927.1

~.31%1

0.16!1
27.777.1

11.35~1
2!.~6%1

6.07%1
9.37%1
7.697.1
6.6S%1
9.3nl
7.77%1
6.32%1
5.6GXI
1!.34%1
!~.10%1

~.06%1

4003.~17.1

2.32XI
3~6~%1
2.507.1

· t.07X:

3943.62X:

2.91i.l

0.!37.1

2Se9.3UI
245!.207.1

!.557.1
0.6;,:1
3.27ZI

f.~4%1
!.~2%1

e.en:

0.03%1
0.017.1
, 0.01%1
0.017.1
e.e2%1
0,077.1
0.19%1
0.39Zt

4305.6!;;1
41,3.C3XI.

!6.59%1
2.2UI
0.SóXI
!.73%1
0.62%1

3637.~0ll

45D~.r.2J:l

~.C!%1

3006.79X1
5?04.tGX1

C'.97%1
~.317.1
9.11%1

3671.~97.1

P3~6â67.1

e.3~%1

6223.50%1
625t.72%1
22697.367.1
H'Hi .. 6::t,~f

C.l0%1
4.69%1
22.25XI
54.83X:
21,.43%1
!G.76::1
!3.61>%1

28

0.2~7.1

12~07.-,iXI

ID !A
IJ !G
IC SA
IC SA
IJ iC
IR ~S
IA 2A
IA 13~

t.12%1
e.227.1
0.20%1
0.31>7.1
6.52%1

8621.16%1
6109.047.1

~.2241

7167.~1,!1

!~.76%1

t.!V%1
e.U%1

6~~3.52!1

!3.10%1
~.'.'.ZI

IBEECHAH

1J

iC

t; .. f?X:

lnEP.LIMEO
leERLIMED
IBERLlMEO
IBERL!HED

IG
IG
IG
IG

3~

e.e?r.1
O.iC%1

383~ .. rH~I
B~~D.31XI

lN

3A
~A

3A

0.2~%1
~,20%1

4812.52~1
473J,90~1

7719.01tl
4?12.2~%1

9.73~1

!6.0Jr.l
39.9GX1

3.4~!1

6797.1!7.1

7.SGXI
7.HXI
17.09%1

3\'71.~·1%1

a.e0~1

75~0.5?11
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PRODUTO
I
EIII'RESA
I CLASOE I
PART. % I PORT .106 I IVAR.POHD.I

-~--------------------------------------------------·--------·-------~
HCRCADO TOTAL

I TERAP. llltP.CADO lOTt.LI C.G.P. X I
(%)
1
.....,.. .........................._ _ _I_ .. ______________________________________
CAROIOHOX
ANOROCUR
IHSULIHA HISTA PURIF.
INSULINA SUIHA
IHSULIHA HUMANA
IOFRAHIL
'I!!ArRANIL
.05ALEH
\NDURSIL
IOLTAREH
~OELFAH ESIORtX
\PR~".INA

:ATArLAN
iiGROTOH
i!G~OTON

RESE?.Plt!A

IIGROTOH
rEGRETOL
"EGRETOL CR
:SHELINA
:IBACALCINA
.OPRESSOR
RASITWSIN
liPOGLOS
ELHIUEN
LOACTOIIE A
RENOLLDAZIDA
YTOlEC
XCORO
~Ro•~IH

RONI•• JIAL
RO!!ASSIAL
IHCETRON
lTREtiCOP.D
XIGEU
RGIPRESS
EP.LUTAN
HfECTRIN
USCOPAII COHPOSTQ
UCOSOLVAN
ASCULAT
NAOOR
EROTEC
AROIZEtl

IBERLIHED
IBCRltHED
IS!ODRAS
13IODRA5
IBIODRAS
IBIOOALENICA
IBIOGALENICA
18IOGALEIHCA
IBIOGALEHICA
IBIOGALENICA
IBIOGALENICA
IBIOêALENICA
IBIOGAI.EHICA
IBIODALENICA
IBIOGALEIHCA
IUIOGALENICA
IBIOGALEHICA
IBIOGALEHICA
IDIOGALENICA
IBIOGALEHICA
IBIOGALEN!CA
IBIOGALENICA
IBlOLAB
IBIOLAB
IBIOLAB
IBIOLAS
1810LAB
IBIOLAB
IRIOSIHTETICA
IBIOSIHlETICA
IBIOSIHTETICA
IBIOSINTEllCA
IBIOS!HTETICA
IBIOSIIITETICA
IBIOSliHETICA
IBIOS!tHET!CA
IBOEHR!HOéR DE
IBOEHRINGER DE
IBOEfiP.HIGER D!:
IBOEHRltlD!:R DE
IDOEHRtHGER OE
IDOEHRlt!GER CE
IBOEHRINGER DE
IOOEHRit!GER DE

IC
IL
IA
IA
IA
IH
IH
10
IA
IH
IC
IC
IK
IC
IC
IC
IH
lN
IC
I!!
IC
IC
tD
lP
IC
IC
IC
IA
IC
IC
IH
lN
IC
IC
te
IC
A!IGELIIG
lltlGELIIJ

6A
IE
iCA
!0A2
UA
6A
6A
78
2A
iA
292
2A2
!A
3A3
20
3A3
SA
3A
2A2
4A1
7A
761
3A
tU
3A1
3P.3
3A5
28
8A
VA
7A
7A
4A1
8A
4A2
7A
3A
1E
At!GELII~ 30
Al!GCLilR :c
ANG!:LtiC 4AI
AI!GELIIM 28
AHGELIIR 3A
nt!GELIIC 8A
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IBOEHRINGER OE AfH:ELilC

TENSINA
UOVEIIT AEROSOL
EROTEC
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IBOEHRINGER
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IBOEIIR!NGER
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IBOEfiRtllGER
IBOEHr.INOER
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DE
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~IWELIIC
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2A1
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.

O.U%1
t.t6XI
0.!!%1
t.t5XI
1.14%1
1.!1%1
t.!7%1
t.!Ul
t.10XI
!.11%1
O.e&%1
t.ll%1
!.16XI
t.~l%1

e.t2%1
1.41%1
1.43%1
0.06%1

e.eexf

e.eU%1
t.l!%1
t.l3%l
1.27%1
0.!9%1
0.1~%1

330~.32%1
2300.24%1
4360.!9%1
3720.51%1
2900.~2%1

7!7e.e3~1

t730.96%1
6!63.~3%1
~252.38%1

e.!3%1
i.S4r.l
~.06%1

2.t2XI
1.20%1
6.>!%1
11.22%1
5.03%1
5.~1%1

5!51.0~%1

53.~?%1

~!40.60%1

0.22%1
0.09%1

48!! .~4%:
4470.527.1
3:;06.46:1
34!0.60%1
3407.64%1
3071.03%1

~5.657.:

~947.67%1

rn4.28~1

2347.36% I
2!S6.29Xl
20:;7.00%1
7273.9~z:
6454.93~1
~099.07%1

1a.41%1
0.64%1
14.06%1
14.7!%1
1.75%1
~.~6%1

!.OJ% 1

~.Z3Xf

0.66%1
19.53X:
6.63Y.I
2.73%1
·c.647.1
t.B0t:
3.60%1
5.09%1
2.70%1
5.58%1
S.Jó%1
0.70%1
1.12ll
e.6?X:

0.02%1
e.t2%1
e.12%1
1.09%1
e.t5%1
e.!2%1
0.!2%1
0.12%1
0.!37.1
0.02%1
0.03%1
e.!4%1
9.19%1
1.61%1
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a:;oe.25XI
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13.31XI
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!7.2nt
0.64%1
27.7!%1
6.72%1
4.66%1

e.t4%:

2321.(,77.1

4.~2.%:

O.t6XI

3221.ee;:l
39G7.57:(1

1.96%1
1.2CU

1.19%1

2895.1~7.:

5.3~%1

~.2ex:

2505.63);:
2505.03%1
249:;.857.1

5;197.1
e.80%1

C.!~7.1
0.!~~1

l.t~%1

0.2txl
l.t3XI

~530.!9%1

4023.31%1
~636.67%1

4543.!8%1
4424.33%1
4367.32%1
3309.70%1
B769.43l:l
6033.~3~1

6~55.14!1

0.0~%1
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MERCADO TOTI\L
••,••)
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·--------------------------------------------------------------..
I
PRODUTO
I
EMPRESA
I CLASSE 1. P~RT. % I
I

I

I TERAP.

IPERSANT!H 8
IHAHT!OAN

ISOEHRINGt~ DE
IOOEHRIHOER DE
IBOEHRINGER PE
IBOEHRIHGER DE
ISRISTOL-HYERS
ISRIBTOL-HYERS
IBRISTOL-KYEP.S

ANGELIID
ANOELIIH
r.t!GEL!IC
AHGELIIC
SGUISBIG
SQUICSIO

IBRISTOL-HYERS
IBRlSTOL-MYERS
IBRISTOL-MYERS
IBR!STOL-MYERS
IBRISTOl·MYERS

SQUJBBIJ
SQUIDSIA
SOUISBIJ
SGU!CBIC
SQUIBBIJ
SQUlnDIR
tGUIBBIH
SOU!SDIJ
S9UISBIJ
SOU!BBIJ

IHE:RCAOO TOU,LI

!U.~U

I

PORT .UG I IVAR.POitD.I
C.O.P. X I
(%)
1

·----------------·-----------------------------------------------------·---------1
IPROCC~

IPROCOR S
ITALSUTUI
IDERHOOEX
IOHC!LOH-AH
ITERAGRAN H
ICEfAMOX
ILOFTAL
IHICOSTATIH
ISUSTRATE
IH!COIICIL
IIIALO~COII

ISUFERlH
INOVAHIII

S~Ul9&10

IDRISTOL-IIYE~S SGUIDBIA

IBRISTOL-~YERS

IT~ .. EX

IBRISTOL-HYERS
IBRISTOL·HYER9
IBRISTOL·HYERS
ISRISTOL-HYERS

ICAPOTEN

IBRISTOL-·MYERS SeUIBB:c

IPARArLATtH
IC!TOSTAL
IVEPESID
IKITOCIH
ICORGARO
IHEOESTAT
IHETOTP.EXATO
IBLEIIOMIIE
IVUHON
IPLAT!~AN
IAIIATE!I90L
19UESTRAII
IFUROSEM!OA
INEBACETIN
IXAHTHIOII S!2
II>RA~IH B6
IPAf( "GAII
IHOR!PURUM
IP.EPAR!L
IOPTACILIH BALSAMICO
IEDRAHTit.
IFUROSEHIDE
IFUROSEH!DE COI!POSTO
IINIBEX
!lSKEVERT
DlUREl!N
CIHAGERON
HIPOCATRll
l'AIITELHIH
TYLENOL
KALYAHOtl 812
ASCARIDIL

IBRISTOL-NYERS SeUlBD1L
IBRISTOL-HYERS SGUIBBIL
IBRISTOL-NYERS SGU!BtiL
IBRISTOL-HYtRS SOUISBIL
IBRISTOL-HYERS 6GUIBBIC
ISRISTOL-HYERS SQUIBBIL
IBRISTOL-tiYERS SQUIOB IL
IBRlSlOL-NYEP.S SQUIBB IL
IBR!STOL-HYERS SeUIBSIL
ISRISTOL·IIYERS SQUIBB1L
16RISTOL-HYERS SGU!B81H
IBRISTOL-KYERS SGUIBBIB
IDUMKER
IC
IBYK
10
19YK
IA
IBYK
IA
IBYK
lP
IBYK
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IC
IBYK
IR
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ICAHPINAS - !.~.C.
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ICAtl?lllAS - I.G.C.
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!CAMPINAS- I.G.C.
IA
ICAIIPINAS - I.Q.C.
IC
ICAZI
IC
ICICRAN
IC
ICIBRAN
lC
ICILAG
lP
ICILAG
!H
ICILAO
IA
lCILAG
lP

ID~C>ACillHA

IC
~A
10
!C
!C·
IA
78
!IA
10
2A
2A
!E
IC
iB
28
IK
IH
iA
9A
IA·
IA
IG
!D
7A
IE
IB
lO
!G
!A
5A

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

t.t1%1
t.eeXI
t.t2XI
&.01%1
0.16%1
9.12%1
0.22%1
f.IS%1
9.30%1
0.16%1
t.13%1
9.19%1

e.~i%1

9.25%1
0.197.1
0.17%1
e •• iBXI
e.16%1

l

0.37%1

I
I
I
I
I
I

8.01%1
e.ee%1
e.t1%1
e.eex:
e,eO~I

1.83%1
t.eezt
e. 00% I

e.e~%1

18
3A
58

e.U%1
&.01%1
0.01%1
e.e0XI
0.17%1
0.!2%1
&.&9%1
0.1e%1
t.l7%1
0.11%1

~B

~.!!XI

2A2

0.!27.1
e.el%1
0.02%1
!.27%1
0.02%1
O.M%1
e.eeXI
0.00%1
0.21%1

~~

3A2
6A
50
~A

~n2

3n2
BA
4AI
3A3
4A2
9A
1D
26
12A
iS

0.~9XI

&.10%1
t.I6XI

2~~7.4S.I
2J~1.917.1
22SJ.H;;I
21e2.óe7.1
153ó8.õ37.1
15119.34%1
14~11.8;)%1

13046.Ull
1173~.0?%1

9.27%1
~.1:z1

~.1,9;0
0.25~1

25.e?:tl
10.~1%1

31.ó7%l
20.21%1.
35.73%1

IISIO.?ó%1

2~.9S%1
14.3~7.1

i077S.2UI

10.37:1
t.3.22ZI
24.65T.I

9653.14!1

16.33!1
!S.e2::
1J.227.1
19.!37.1

10?2S.3~ll
ICH7.37~1
~940.66!1
9701.~"%1

8460.1~!1

829?.22%1
S22B.53%1
~4!5.Eô7.1

33?6.83%1
2453.917.1
2393.147.1
2369.27%1
2361.19%1
2276.22%1
22~4.247. I
2234.197.:
2121.~n1
2t95.01%1
2%'.;84:!1

17.~"%1

~.~l%1

e.el%1
0.12%1
e.e37.1
1.97%1
e.63%1
~.08%1

0.117.1
(·.!óZI
0.22%1
0.1ez:
0.1'.;(1

~923.70:1

~.1~r:

0020.64;(1
7211.291:1

13.68%1
8.52~1

7137.12~1

6.~27.1

62BB.94l:l
5859.18%1

6.5q%1

5677.3~%1
~466.12%1
~224.727;1

5534.36%1
5e83.:J9ZI
4942.44%1
4055.737.1
567õ.C\%1
7168.96~1

4335.29%1
e:i71.06%1
BS16.3YXI
!li82.98Xi
767e.66"f.)-..

l~.2;)l:l

7.7241
'..ó4%:
C.6G7.1
~.3éX1

0.96%1
14.2~%1

0.70%1
0.~1%1

e.!9l:l
e.1n1
19.:157.1
7.907.1
9.52XI
7,57:1
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.OXSTAT
1HOXIFEN
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RLI HE
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~OORAl
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SOHE
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EH
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&

EXPECTORANTE

:onA
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;L

ICilAO
ICILAD
ICILAG
ICYAfiANID
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ICYAHAHlD

JC .. t.F.

IOAIISK-rLAHA
IDAHSK -rLAHA
IOANSK-FLAKA
IDARROW
IDAUDT
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IOEGUSSA
IOEGUSSA
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IDEGUSSA
IDORSAY
IOORSAY
IELI LILL Y
IEll LILLT
lEU LILlT
IEli LJLLY
IEli lltlY
IEli llLLY
IELI L!LlY
IELI L!LLT
IELI LILLY"
IELOFAR
IEHS
:ESPASIL

IESPASIL
IESPASIL
IESPASIL
IFARMALAB
lfARMALAB
IFARKA~AS

JFARHASA
IFARHASA
IFARHASA
IFARHAUA
lfARKASA

IFARMASA

IFARHASA
IFARHASA
IFARHION

IJ
lO
IJ
IL
lt
IL
IH
IC
18

lN
IC
IR

IH

IR
IA
IC
18
18
IC
IC
IL
IC
IA
lN
lO
IJ
IJ
IJ

211

3A
tG
1E
ID
1D
6A

4A2
4A
3A
IA1
SA2
IA
2A
2B
3A:J

4A
4A
4A2
1AI

IA

781
2fl

2B
7A
1F
ID
1D
lN 6A
IH 4A2
IL 1t
IL te
IL 1C
IR 3A2
IJ 1C
IC 4A2
IH :;A
IH :iA
lN

SA

IA 13A
1M IA
IR 3F1
IR

lN
IA
te
IR
IA
IC
IC

iA
28

2S

9A

se

HO

4A2
4A2

te 4A2

I
I

I
I
I
I

1

I
I
I
I
I

l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

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

I
I
I
I

I
I
I
I
I

t,15XI
1.24%1
e.e7XI

e.e2%:

t.02%1
t.OJ%1
t.S4X:
e.ux1
I,UXI
1.nx1

e.eex:

1.eex1
e.e9xt
1.17%1
1.12%1

e.eox:

t,IS%"1
1.15%1
••• ~%1
t.OI%1
t,ll%1
t.ll%1
t.ll%1

t.l2%1
•••9%1
1.27x1
t.U1XI
t,39ZI
l.iBX:

e.toXI
t.t!XI
e.uz1

e.eex:

e.eext
e.1u1
t.t1ZI
f,f/3%:

e.e3XI

e.eut
e.t3%~

6.19%1
e.e4XI

e.uxt

7623.~7%1

40tS.t2l:l
2769.29%1
33S2.9:!X:
3266.89%1
2799.tiXI
6377.60%1
7222.25%1
5043.62%1
3004,73% I
6517.9'4%1
4599.12%1
ie2e7.42%1
9271.20%1
4915.3&% I
~859.47%1
4~19.57%1

4181.42%1
3949.90%1
3095.5111
2344.14%1
20~1.90%1
23~93.21%1
4970.6~%1
8163.7~%:

6301.53%1

11.397.1
11.75%1
2. 4>\X I
C.MZ:
0.!i7XI

0,79%1

v.~9%1

0.27XI
0.27%1

e.eJx:

0.19%1

0.1~%1

e.v9x:

1S.t.HX'

6.en:::
0.09%:
6.24%:

6.18%1
,1.~5%:

0.2S%1

e.tsz:

0.12%1

26.15%1
6. te% I

7.33%1
ll.HXI

ti819,3G%1

1,7.1741

'5597 .05%:

21.90%1

47V2.33%1
~S39.7VX:

2601.26%1
2601.26%1
2387.74%1
6392.66%1
~637.97%1
~875.39%1

390!. :;ex t
3e46.%XI
33~S.S6XI

b264.95XI
44.03.U);:

3305.44%1

D.54Xl

e.eJx:

0.31%1
0.31%1

e.e3:t: ·

0.eu::
7,6s:c:

9.:J!iX:

0.'19%:
1.14X:

G,49%:
E!. 3D.::
e.36X:

1.30%1

850~.43X:

e.12XI
t.25%1
o.tez1
0.09%1
0.12%1

9.,42I:

77?6.69%1
6e19.08XI

9.51%1
14.79%1

1.62%:

e.02:t1

e.eex:

~920.!1%1

e.~sx:

~72li.68l:l

4.25,;::

3B6t..35%:
3646,35%1

(l.l.~:Z:l

7~91.86%:

0.13%:

4124.50%1

1.76%1

~.an;:
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+-----------------------------~-------------------------------------------------------------+
I
IIERC~l>O TOTA~
••-•)
1,639,CH.I~
Ut.UZ
t

·-------------------------------------------------------------------------------------------1
I
PRODUTO
I
EMPRESA
I CLr.SSI! I
Pt.RT. % I PORT.Uó I
IVAR.POI!O.l
IIIEP.C~D~ TOTAL!

I
I
r,
(1.1
·-------------------------------------------------------------------------------··--------·1
IR
I

IPNEUHOLAT
IQUEIIICETUIA
IStRIIIOH
IJNTAL
!ALUI OANILON
ITRtHEDAl.
ICLARVISOl.
ITENELlO
ITlHOLOL
r'>EROLIH

IFARHION
IFARHITAL!A
IFAni!ITALIA
IFISOHS
IFRUIITOST
IFRUIITOOT
IFRUHIOST
IFRUIITOST
IFRUHTOST
IOLAXO
~.o<HTAK
IGLAXO
IDETHOVATE
IGLAXO
IAEROL!Il
IOLAXO
I"MEVAN
IGLAXO
IAEROTID'E
JOLAXO
IRESEP.PINA CRISTALIZAOAIOROSS
IRIDRIOII
IGROSS
IVAOOSIESIL
IGROSS
IIIOVALOIHA
lHOtCHST
IBAP.ALGIN
IHOECHST
IHOECHST
ILI\SIX
ILASILACTONA
IHOECHST
tESPtRSOI!
IHOCCHST
ITRENIAL
IHOI!CHSI
ITERBOl.AN
IHOECilST
IDAONIL
IHOECfiST
IALBUH!HA HUMANA
IHOECHST
IFLUVERT
IHOSBON
DILAFLUX
IHOSBON
IVItiCEROIN
i!IOSBON
lti!IGINO RUB
IINAF
IOIURISA
liSA
IDEBfl
liSA

TERA1',

IJ
IC
IR
IH
IR
18
IC
IS
IR
IA
10
IR
IB
lk
IC
IC
lN
lN
IA
IC
IC

3A2
!O
4A!
3C
IA
SA
lN
2AI
!E2
~A

2B
7A
3A2
lA
3f'1
2C
3A2
584
2B
3D
3A2
3A2
10 7A
IC 4A
IC 20
IA ieB
IK 3B
IC 4A2
IC BA
IC ~AI
IR 2A
IC 3A4
lA tf.B

I
I
I
I
I

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

C.G.P.

I

t.UXI
D.2!XI
t.t6XI
t.U%1
t,IOXI
e.t0%1
1.14%1

~6~2.3UI
0!3l.C0%1

e,,0%1

3572.26% I
3413.99%1
7196.93r.l

0.02%1
8.44%1
0,41%1
0.10%1
8.44%1
0.90%1
0.05%:
e.e0XI
e,t2XI
e.tl%1
0.62%1
0.16%1
8.14%1
0.04%1
0.097.1
0.10%1

3739,2~7.1

4699,9!%1
6736,69%1
6~03,067.1

~BJ!.B7XI

6~e9.25ZI

6156,42%1
5273.72%1
S007.S:I%1
3975.2er.:
7352.65%1
6402.60%1
46J!.15%1
n2G.9!7.1
56!7.06%1
S~74.S27.1
~~09.3nl

0.09):1
0.00%1
0.00%1
0.1SXI
e.e0XI

2710.907.1
30<-1.437.1
3720.:32%1
2914.3GXI
2E3!.227.1
6M!.1n1
4821.36%1
1.075.GUI
S248.437.1
ó027.9SXI

~.eu:
0.9~tX:

4605.f9Xl
290J.H:tl

e.t0~1

e.t5XI
0.09%1

1

e.t2%1

17.9~:1

2.29%1
4.01%1
6.56XI
6.49%1
6,64%1
0.C7X 1
0.02%1
32.t!X I
26.94%1
6.&~r.l

23.1,~"

e.\2%1
1.08%1

~.01%1

1.11%1
C.31%1

~0.11%1

?.07%1.
6.947.1
t.M%1
~.~17.1

6.0nl

t.en:
~.27!1

1.9!%1
C.!l7.1
e.~4XI
t •.et~l·
7.76%1
~.27%1

t·.~~i.l
C.~;;::::
1~.21%~

IDIUF'RESS
:IHOSEC

liSA
IJAUSSEH

IC
IA

3AS
79

ljAIISSEI!

t,J

2A

e.U%1
0.50%1

1M~U.66XI

IHIZORAL

7634.50%1

30.'137.!

ISlUGEROH

IJAHSSEH

IC

4A

e.:.H%1

5311.96i:!

16.-44%'

ISTUGERON
IHALDOL
ISEtiAP
IS!SELIUn
IHALOOL DECAUOt,TO
lORAP

IJANSSEN
IJANSSEN
IJANSSEN
!JAIISSEN
IJANSSEN
IJANSSEN
IKHOLL
:KNOLL
IKNOLL
IKIIOLL
IKNOLL
IKHOLL
ILISOS
ILlBBS

IC
lN
lN
IC
lN
lN
III
IR
10
!C
lN
lN
IC
IA

0.31%1
e.e·7%1
t.007.1
0,02%1
0.02%1
0.01%1
e.SUI
e.t?%1

595J.b27.1
4568,99:::1
:3697.92%1
3418.39%1
32S9.67XI
2507.61r.l
7616.221:1
;'32!.7C%1
S7ú7,SOXI

15.64r

INEOSALOI~A

lHUCOLIH
IIRUXOL
IDILACORON
11\ALIASIN
IAKINETON
IAHCORON
ILOGAT

~A2

SA
SA

4A2
SA
SA

2C
SC
6A
8A
•SA
4A
tO
2B

3.23~·
0.09%
~.~4%

0.52%
t·.3n
39.~n;

~.IS%1

~700.98%1

e.el%1
8,04XI
0,16% I
0.12%1

3119.22~1

6.65%
8,29:1'
6.n;r
O.St;

2236.577.1
7561.64% I

12.0:!1.

6~05.28%1

7.3~;

~.Hr.l

~.87;·
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.J;/::__ :JH-:7v

-----.---~----------------------------------------------------------·---------------------+
••t~•a)
HERCADO TOTAl.
1,6~~.814.10
I09.~ex

'
r------------------------------------------------------------............................................................
rI

I
PRODUTO
I
EIIPRE6A
I Cl.AS~t I
PART. X 1 PORT.teó I IVAR.PONO.I
I
I
I TERAP. IHC!ÍCADO TOTA!.I c.a.P. X I
lXI
I
1-----------------------------------------------------------------l
llRYPTANO!.
IPRiiDOHC
IH 6A
I
6121.~7%1
5 .. 74%1
•· m:1
IPERlATIH DC
IPRODOHE
IA !5A
to!4XI
I
57Ge.HXI
7 .nu.~
:ALDOHET
IPRODOHE
IC 2A2
I
e.S6XI
s~e~.en1
3!.3~%1
11\0DUR ETl C
IPRODOHE
IC 3A5
I
t.2DX:
~-.e7 .ux1
14.90%1
IHODURETIC
IPRODOHE
IC 3AS• I
e.:?e%r
S407.!!XI
1~.9ex:
llfll'IROMET
IPRODOHE
IC 2U
I
e.e4XI
3flS7.5iX!
1.3:í%l
IPRINIVIL
IPRODOHE
IC VA
I
t.l6%1
3723.Hll
2.20%1
IREDUCOL
IPRODOHE
lO 4A
I
t.IBXI
~1.54.69%1
2.72%:
161NEHET
IPRODOME
III 4A
t.14X;
I
~7f3.63XI
3.091.1
IARTANE
IPRODOHt
lN 4A
I
e.et%1
2716.22:1
0.27% I
IE!.SPAR
IPRODOHE
IL lG
e.eox1
I
2!i24.3S%l
0.0!XI
IPROFENIO
IRIIODIA
IH lA
e.29X:
I
B2~7.1.2l:l
23.6611
·lfRAOt:HICIHA
IRI!ODIA
IJ lf
I
t.S7XI
7S:a.42%J
~3.eu:
IFLADYL
IRI!ODIA
IG iA
I
0.19%1
61.95.34% I
i2.5S%:
IFROIITAL
IRHODIA
lN se
I
O.H%1
:i367.36%:
6.U..;:
IRHODlA
~RDEHA!.
lN 58
I
e.en1
5113.t67.1
4.·4'\t:
.ULEPiiL
IRHODIA
IH 5A
I
e.e2z1
3227.64%1
0,75%1
11\HPLICTIL
IRHODIA
lN 5~
I
e.eJ:tl
3196.96%1
0.04%1
INARCAH
IRHODlA
IH 7A
e.ee:t1
I
2992.51%:
0.02%:
IHEOZIHE
lRHODlA
lN 5A'
I
e.e:sz:
2390.00%1
1.~l1X:
IARACYTIN
IRHODIA
IL lB.
e.eex:
I
2087.2SX:
e.esx:
IPIPORTIL
IRHODIA
lN 5A
I
0.02%1
1940.25%1
e.~~.z 1
ILONITEK
IRHODIA
te 2A2
0.90X:
1Be2.33:t:
e. e6X:
ICOHPLEXO 8
IROCfiE
IA HE
0.!9XI
B901.lt7.1
16.47Z:
IOCERAL
:ROCHE
lO IA
e.13:tt
6025.~71;1
6.64;::
IAROVIT
IROCHE
III 11C
e.HXI
6790.43%1
9.60%;
I REDOX OH
IA'UG
IROCHE
e.7~XI
62!?.f6!l
.ll'S.71:!1
ILUDIOKIL
IROCHE
IH 611
0.16%1
snb.23%:
io.m::
ISENERVA
IROCHE
III HD
e.24%l
5081..~!%1
14.31:!:
IROHYPHOL
IROCHE
IH :iB
0.1S%1
!i02ú.94%1
0.5Ul·
ILEXOT~H
IROCHE
lN ~c
e.an:
S670.4BXI
~0.40%:
ISUPRAOYH
IROCHE
IA UA
~.20%1
5648.73~1
16.0~%:
IROCEFIN
IROCHE
IJ 10
e.s2x:
5569.70%!
17.79%:
IBACTRIH BALSAHICO
IROCHE
IR 58
0.21%1
5517.6~%.1
1!.5?%:
('110 BACTRIN l'
IROCilE
IG 4A
e.evxt
S453.40%:
s.en:
IDACTRIH
IROCH!:
IJ 1E
e.53%1
S2S3.24,;:
27 .70l:
IBACTRIK-F
IROCHE
IJ !E
t.31%1
5163.90Zl
St.15X~
IDEC!.INAX
IROCHE
IC 2A2
O.G0XI
5154.70);1
e.egx:
11/ALlUH
IROCHE
lN 5C
e.!SX:
4960.2!XI
8.7-4!'.::
ITILATIL
0.10%!
IROCHC
IH IA
U41.43XI
7.12% I
IHlPRIDE
IROCHE
o. eu::
3990.44%1
IC 2A2
0.28X:
IDORHONID
IROCHE
0.23Zl
3706.qOXI
lN ~D
0.441. I
IRIVOTRIL
IROCHE
lN 3A
0.07l:l
~~B6.3BX:
2.14Xl
e.~:J:t:
lll9UEH!HE
IROCHE
IB IS
:J023.S3Zl
0.8_6i!:
7A
a.01r.1
2761.71%:
IPROSTIGH!t!E
IROCHE
f.24X:
ILEXPlRlDE
8.12%1
2S06.46XI
lROCHE.
IM 5A
3.154:
:LEXPlRlDE
IH 5A
0.121:1
C!SB6.-46X:
IROCHE
3.1~7.::
IROFERON A
1!. 1F
0.01%:
IROCHE
25'J3.99II
0.267. r
1).22%:
23!6.3UI
IPROLOPA
IROCHE
lN ~A
~.t5:tl
~.01%1
2039.9e!l
IIIEST!MOH
IROCHE
IH 7A
e.Jnr
IIIAP.COUXAR
e.en1
1972.3Ci.l
IROCHE
IB IA
C.26::t:

w
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Jf:;: 22?--- ':r/
·------------------------------------------------------------------------------------------1
HtRCACO TOTr.L
•••••> 1,63t,S11."
HD.9C%
I
&-.------------------------------------------·-----~---------------------------------------1

I
I

PRODUTO

I
I

E11PRESA

I CLASOE
I TERAP,

I
PART,%
I PO~T.Ie~ I IVAn.roHD,:
IHERCf,DO TOTAL! C,G,P, X I
(%1
I

·------------------------------------...--------------------------..·--------~
~170.CBXI

ILISfoPP.ES
ICALTREH
IHIRUDOID
IDEXA--ClTONCURIH
ICITOilEURIH
ICEBIOH
IHIO CITALGAM
IESCLEROVIJAM PLUS
IAHPLOfEH
IARTREN
IATEROH
IDORFLEX
IDtSCON AP
IVICK XAROPE
IREVENIL EXPECTORANTE
ITELDAHE
ITELDAFEN
IBRICAtlYL
I[CUILID
ILESTEROL
IPA~ENZY!IE AllALOES!CO
ISELOKEH

IC
IC
IC
IH
IA
IA
IH
IA
IJ
111
IC
III
IR
IR
IR
IR
IR
IR
III
IB
IH
IC
IC
IJ
IC
IC
IC
IB
IB
IS

2A1
eA
~B
2B
HD
110
3D
UC
!C
iA

IFLOXACIH
IRENITEC
lRENITEC.
ICO-REHITEC
IIIEVACOR
IHEVACOR
IDIAMOX

ILIBBS
ILIBBS
ILUITPOLD
IHI:RCK S/A
IHERCK S/A
IHERCK S/A
IHERCK S/A
IHERCK S/A
IHERCK 5/A
IH!:RCK ·S/A
IHE~CK S/A
IHERRELL LEPETIT
IIIERRE!.L LEPETIT
IHERRELL LEPETIT
IHERRELL LEPETIT
IHERRELL LEPETIT
IHERRELL LEPETIT
IIII:RR~LL L!:PETIT
IHERRELL L!:PETIT
lftERRELL lEPETIT
IHERRELL LEPETIT
IHERRELL LtPETIT
lfl~RREll lEPETIT
IH.S.D.
IH.S.D.
U'i.S.o.
IH.S.D.
IH.S.D.
lft,S.O.
IH.S.D.

lliKOPTOL

lti.S.O.

tS

1E2

0.~6%1

;3839.237.!

IENOOV
IBIOTOillCO
IOABA
ITALUOON
lHESOCOTIN
IDIALUDON
IHICRODIOL
IORHIGREIN
IOVESTRIOH
IFLUOILAT
lflUDILAT
ILIPOFAClOH

INEWLAD
INEHLAD
INIKKHO
IHOVAGU!M!CA
I"OVAGU!I11CA
I"OVAGUIMICA
IORGANON
IORGANON
IORCANOil
IORGP.HON
:ORGANOH
IORGANOH

IR
IA
IC
lN
IC
lN
IG
lN
10
IC

5A
!3A
4Ai
3A

3192.79%1
2675.067.1
5456.4:57.1
4371.18);1

tVISRAtUCIHA

;rFIZ_ER

ITEP.RAMICINA
lfELOEHE
IHIHIHESS SR
IDIABIHESE
:NAVAHE
IDECADRON
ISTRESSTASS C/ZINCO

IPFIZE.~

0.11%1
0.S9%1
0.00ZI
0.0UI
0.00%1
0.00%1
0.23%1
0.!1%1
0.09%1
0.!3%1
0.13X:
e.02XI
-0.26%1
0.12%1
e.40XI
0.%%1
0.11%1

ISFLO~RESS

IPFIZER
IPFIZER
IPF!ZER
IPFIZER
IPRODO~E

IPROOOHE

:c

IB
IJ
IJ
IH
IC
IA
III
:ti
IA

~A!

30
18
SC
SC
6A
!B

~A2

t,tl%1
&,92%1
t.!2%1
t.IS%1
e.32XI
0.31%1
f,!2%1
t.17%1
8.12%1
t.!e%1
t.e0%1
t.27XI
t.l4%1
t.!JII
e.!0%1
8.10%1
6.19%1
e.t6XI

t.t~%1

5'A
I,A
28
7A
721
10
9A
9A
VS

1.49Xt
t.ll%1

lEi

0.20%1
e.82%1

~A
4~

~M

3A
3A
2C
2C
4A
4112
4A

1A
I~
1~

2A2
1GB
5A
2A
UA

e.01%1
9,15%1
0.0'<%1
t.03%1
t.3~%1
0.~9%1

t.2~%1

0.t~7.1

0.21::1
e.27XI

~S47,e7XI
~713.15%1
S~05.C17.1

7265.01%1
7t<~.3~%1
66!!.37%1
Z?!1,67%1
5536.S3XI
~4SD.49%1

2992.37%1
10552.!9%1
94õ~.?9%1

92?9,40%1
768!.!~7.1

662J.31Y.I

~492.62%1

0.317.
0.90l:
6.637.
12.CIZ
22.961:
23.91%
6.23%
?.77%
6.S6~

4.24%
t.eaz
20.737:
12.98%
12,4n
6.047.
1!.77:
4.867.

2911.66%1

1.7~'

2505,92%1

!.te;;
e.2s;·
3.87::

2753.~31:1
2605.53~1

2~0G.9UI
~097.67%1
55~2.60%1

47C6.6ó%1

~455.20%:
3997.~5%1

3975.927.1
3893-BJZI
3BB6.~J%1

4173,17~1

3472.0!)::
9?47.38?:1
8C61.~·~XI

O.e~;-

e.6B:

19.~1~

22.e7;
2i.6S:
4.48:
8.03:
7.87:
0.92:
2.36.
3.73.
13.~;;
~.03

s.eo
e.ee
0.1:0
22.9\
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3A
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IACUE
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IIETOPTIC
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t.3&%1
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IA 1•Az
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I
I

I
I
t
I
I
5
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3.6t%1
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:O,'H%1
i.'.i~%1
t.6~%1

-4~Er.i.:i2t:

0.11%1

3671.4'5'%1
3tOG.7Vll

t.91tl

~ni.tUl

SJ4l..9!.XI
6~23.50%1

6:?~.72%l

4é12a:S2%1
473'3.91:~1

3Je5.32%t

l.:uz:
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t.31ZI
t1.1UI
4.6SXI
V.73X:
:16.(:13%:
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2308.24%1
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3721!.MII
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~.t~%!
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ITLG'RCTOI. ti
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IBIOtli!llENICA

;c

2U2
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-1.947.67%1
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18100ALEH1CA.
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t.tC%1
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:BJOL.Aa
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HERCADO TOTAL

1u.eu

---------------···-----------------------------------------------------~----"--------------:
PRODUTO
r
EKPRESA
r CLASSE I PART. t
I PORT.U6 I IVI'Ill.POIID.I

.......................................
JFEDIL
lLPRIN

---- .......................... ---------------------------------..-----··----·:
2.20%.:
I

IABBOTT
IABBOH
~PAKENE:
IABBOTT
JPROH
IABBOTT
3HUAH
IASBOTT
~DUXAH
IADBOTT
;RTJX
I ACHE
'RTIZ!HE O
I ACHE
;KEHIL
IACHt
!PIO
I ACHE
!KETAH
I ACHE
:CAPEPTIL LP
IACH'E
!OSTt\1
IALCOH
:TOP( _';
IAI..COH
-AUTIHOL
IAI..CON
:TAOAN
IAllERGAH
IOPINE
IALLERGAN
:OPRANOLOL
IAPSEN
\L COR
IBALDACCI
lALAT
IBAYER
JALAT RETARD
ISAYER
1RD!OilOX
ISERLIHEO
lllROCUR
lBERL!HlD
ISULIHA MISTA PURIF. IBIOBRAS
ISUL!IIA SU!NA
IBlOBR~S
ISULIHA IIUKAIIA
lBIOBRAS
•ELFAII ESlOREX
:BIOGALEN!CA
'RESOLINA
IBIOGALEN!CA
GROTOH
lSIOGALEN!CA
GROTON RESERP!NA
lBlOGALENICA
.GROTOH
lBIOGALEN!CA
:GRE("'.
IBIOGALENICA
:GRErv~ CR
lBIOGALEN!CA
:KELlNA
lB!OGALENlCA
BACALCINA
lBIOGALENlCA
•PRESSOR
IBIOGALEN!CA
ASili:NSIN
ISIOGALEH!CA
DACTONE A
IBIOLA6
ENOL
!B!OLAB
OAZIDA
lBIOLAB
CORO
lBlOSINTETICA
PRESSIN
IBIOSINTET!CA
ONASSIAL
IBIOSINTETICA

I TEkP.P.

IHCRCADO TOTt.LI

IC ~Ai
IH 3A
IH 3A'
IL lE

I

e.e6zt

39'::i1.97%:

I

e.e2x1

I
I
I
I
I

t.t6XI

1.12%1

2904.68%1
2898.66%1
2506.61%1

1.73%1

e.eu1

2127.0~%1

e.eu1

2S92.63%1

t.317.1

lt.
lt.

1E

IC

~A2

lA

IC 4A
IC 4A1
ID ~A
IC 4A1
IL 1E
IS lE2
IS 1E2
IS !E2
IS 1E2
IS 1E2
IC 7A

rc eA

IC BA
IC BA
IC SA
!L tE
IA UA
IA 1eA2
IA un
IC 282
lC

:c

IC
IC
lN
lN
IC
IH
IC
IC

2A2

3A3
2D

3A3
3A
3A
2A2

4A1

7A
781
IC 3Al
IC 3A3
IC 3A5
:C EA

e.e::;x1

C.G.P.

X I

I

Q.~6h:

Q.(t2X::

0.16%1

436~.61%1

2.32%:
3.(.~7.:

I

e.e9II

~U3.83%l

I
I
I
I

0.06%1

4eS3-0Ul

e.e4xt
•• 92%1

3b37.~ax:

1.~~%1

2ae?.31%1

0.6ti%l
0.HXI

I

t.t7%t

e.eex::

3943.6~%1

4~S:i.S2Xl

I
I
I.
I

e.t3t:

3671.47%1

0.e1%1
•• Ql%:

3086.79%1
5901-907.1

e.eu:

~346.96%1

I

t.it%1

6223.SOr.l

I
I
I
I
I

2.91%f

e.9nl
o•.,4r.:
e.Jex:
~.31%:

0.!0%1

e.e7x:

62S~.7í!X:

~.6BII

e.36XI

~733.907.1

9.737:1
16.837.1

0.00%1

3305.32%1
2308.24%1

1.54%1

e.2ez1

e.e6%1
e.U%1

e.es,;:
e.e4:t:
e.eex1
e.et%:
f-41%1
e.e2:t:
e.41XI
•• 43%:

e.e6r.:

e.ecx:
e.eer.:
e. ~u;:
e.02z1
e.es:t:
6.~2%1
e.e2x:

e.e?x:

4é12.~2%1

4360.197.1
3728.54:tl
29e9.S2:tl
!i14B.6e%:
4947.67%1
4476.52% I
S::i8b.467.l
3418.667.1
3407.61%1
Jen.e37.1
2831.207.1

2347.36%1
2156 .. 29X:

e.tax:
4.06%:

2.ez~:

1.20Xl

t.22%!
0-39%:
19.417.1
e.G~:t:~

14.06%1
14.71::
1.75%:
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0.23X.l
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42te.14?.::
3588.25%:
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2.70X I
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e.'!'SXI
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lN 7A
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IC ~A2
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5.36%1
0.70%:
1.13%:

0.02XI ·

~367 .32r.l

C·.69~:

0.03%1

3309.70%:

0.01%1
,.19%1
t.HXI

3S39.2UI
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e.64%:
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4.66%1

4349.!il'Il
3421.1VXl

f te v v · ~ .. c C.·~·U U;; i;. til i,::
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,-----------------------------------------------------------------------··----------4
n~RCADO
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•••••)

i,!3e,S11.1"-

1e~.t01.
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_ ............................... - ............... --· ...................................... ______ .,. ,_ _________ .... :"' ............................... _ ... ___________ J

PRODUTO

I
I

EHPRtSA

I C~ASSE
I TtP.AP,

I PART, % l PORT .U6 I IVM.POI!O.I
IHCRCnDO lOT~LI C.G,P, X I (XI
I

·----------------------------··--------------------------------------------1
IBOtHR!NOtR DC AHOELIIC
3321.67%1

liZEH
IS IHA
ltNl AEROSOL
ITEC
IAHl!H
IAHTIH

7~

IAHTIN
IANTIH S
f!D~N

:oR

:on s
nEN

IPLATIN
ISTAL
:SID
ICIN.--,
lAR C

:STAT
ITREXATO
IOXAHE
IH
"JRAN
'ENSO~

e~

t.i~XI

ISOEiffilNGER OE AIIGELIIC
IBOCHR!NGCR OE_ ANOEL!IR
IBOWP.INGE~ OE AllGEL! IR
IBOWRHIGCR OE ANOELIIC

2AI
3G
3A2

t.tJt!l
e.e~x1

3224.90%1
3H7 .~7% I

e.1n1

2S05.10%1
2~e;r.e3r.l

~.19%:

I SOtHR!HGE:R OE AHGELI IC

10

9.20%1

256S.9:37.1

5.19%1
o.a'!-:t:

230~.947.1

0.10%1

2283.1011
2102.60%1
S22D.S3/!I

0.4et:

IBOtHR!NOER OE ANOE:U IB
IBOEHRiriGER DE A?IGEL!IB
IDOtHR!NOER DE AHGEL!IH
ISOEHP.IHGE~ OE AHOE~IIC
IBOEHR!HGER DE ANGELIIB
18R!STOL·MYERS SQUlUBIC
IBRISTOL-XYERS S&U!BBIL
IBRISTOL·MYERS S~UIBSIL
IB~lSTOL-KYéRS ~GUIBBIL

10

1C
!C
4~

1D
1C
?A
IA
iA
!G
10
7A
1E
IB
10
IG
IA

IBR!STOL·MYERS 5GUIB31L
IB~!STOL·MYERS SGUIBBIC
IBR!STOL-HYERS SQU!UBIL
IBRISTOL·MYERS SQUIBBIL
IBR!SrOL-HYERS SGU!BBiL
IBR!STOL .. HYERS SGUIBB IL
IBRISTOL-HYERS SGUIBDI~
IBRISTOL•HYERS SGIIIBB lN ~~
IBRISTOL·HYERS SGUIBBIB ~A
IBU~KER
IC SA2
IBYK
IC 2A2

ITRAN
•SEHIDA
JITIL
·SEHIDt
SEHIDE COM?OSTO
VERT
EZIN
GERON
CATR!L
XIflN
HTRONE
OTRf'Ut
OGEkvri

:CA!1PINAS - I .Q.C.
ICAHPIHA~ - I.Q.C.

JC
IC

ICAKPINnS - l.Q.C.
ICAZI
IC!BRAN

IC ~AI
IC 3A3
IC 4A2

lClSRAN
:CYANMHD

t.26.XI

e.e3XI
1.01%1

e.eex1

e.e2x1

0.61%1
e.37%:
e.e1x1
0.80%1
0.01%1

e.eex1
e.e8XI
e.eJx:
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2457.15%1
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:; •. 337::
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e.e1x1
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2121.09%1

0.01%1
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0.66::::

e.e2r.:
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5993.397.1
4E!55.737.:
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1C 9A
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7168.96%1
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0.02%;
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:L
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STAR
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INZ
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3A

1A1
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~335.29%1
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0.(10%:

~A3
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0.15% t
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:owuss~
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'IC 7Bi
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1A1

e.eu:

0 .. ?6%1

e.7sx:
0.01'%:

e.nx:

0.1n::
0.27%1
&.~7%:

0.19%1
0.11%1
e.0n1

J!1E:Ii.Jl~X:

6.24%1
6.!8%1

3940.98%1

1.2!i%l

309~.~1::

0.2~4:

0.91:!

2314.14%1

e.e~x1

2041.90%1

e.eex: ·
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4539.797.:

0.1sx:

0.1~I:

e.03x:
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IL 1C

t~~u::

26~1

:L 1C
:L 'iC
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HElCADO TOTAL
•••••) 1,630,91~.1e
let.OG%

--------------------------------------------------------------------»·---------------------1
PRODUTO
I
EHPRESA
I CLASSE I P~RT. X I PORT.106 I IVA~.POHD.I
I

I TERAP,

IELOFAR
IESPASIL
IESPASIL
IESPASIL
IESPASIL
IFARHALAB
IFARHASA
IFARHASA

IR 3A2
IC 4A2

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

ISALBUTAHOL
:SUREPTIL
IDOGMATIL
ISULPAN
ITIAPRIDAL
ICLEN!L COHPOSITUH
IAlENS
IANT!GEROH
'EXlT
VESSEL
?NEUI10LAI
SERHIOH
TENELID
TlH9'~L

AtR~_JH

IFARH~SA

IFARHION
lrARHlON
IFARHITALIA
IFRUHlOST
IFRUHTOST
IGLAXO
IDLAXO
IGLAXO
-IGLAXO

:AEROL!H
ihARtVAN
IAEROTIDE
IRtSERPINA CR!ST~LIZADAIGROSS
JHIDRIOH
IGROSS
IVAGOSTESIL
IGROSS
ILASIX
IHOECHST
ILAS!LACTON~
JHOECHST
ITREHTAL
!HOECHST
llERBOLAN
lHOECHST
IDAONIL
!HOECHST
IFLUVERl
IHOSBON
IIHLAFLUX
IHOSBON
IV!NCERG!N
IIIOSBOH
IDIURISA
liSA
IDEBt!
--1 ISA
101UPRES5
liSA
IST~~ON
IJANSSEN
ISTU~'~ON
IJANSSEH
IHALDOL
IJANSSEN
1SEMAP
IJANSSEN
IS!BELIUH
IJ~NSSttl
IHALDOL DECANOATO
IJANSSEH
IORAP
IJONSSEN
ID!LACORON
IKHOLL
IHALlASlll
IKNOLL
IAK!NETOH
/KNOLL
ILISAPRES
!LlBBS
ICALTREH
JLIBBS
IAlEROH
:tiERCK S/A
IBRICAIIY~
INERRELL LEPETIT
IEGUILIO
IMERRELL LEPETIT
ILESTEROL
IHERRELL LEPETIT
tSELOKEH
IMERRELL LEPETIT
ISELOPRESS
IIIERRELL LEPETIT

IREHITEC

IH,S.D.

lN ·:ÍA

IH 5A
lN

tiA
fi 3F1
IC 9A

IIIERCADO TQTALI

e.eer.1

0.01%1

t.03XI

0,03%1
1.11%1

0.04%1
e.eex1

IC 4A2
rc 4A2
IC 4A2
IR 3A2
IC 4AI
IC 2Ai
IS 1E2
IR 3A
IR 3A2
IB !A
IR 3F1
IC 2C
IC 3A2

e.e2x1
e.e2x1
e.eex1
e.eer.1

IC 3A2
IC 3A2
IC 4A
IC 20
IA UB
IC 4A~
IC 8A
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•PARA O CALCULO O~ VARIACAO FORAM COHSIDERAOOS OS P~ECOS DAS
1\PRESE:NTACOES tlAIS SIGNIFICAli\'AS EH TERiiOS DE MERCADO lOTAI.

•fOHTE• IMS • MOVEHSR0/90
Durante o discurso do Sr. Esperidião Ami~, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~
dência, qUe é ocUpada pelo Sr. Alexandre Costa, 1~
V ice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a guerra interna que destroçou a ex-Iugoslávia
acaba de assumir proporções de inacreditáv.el horror~ pela
crueldade e desumanidade dos ataques sérvios desferidos prin~
cipalmente contra a República da Bósnia-:. Herzegovina.
Até aqui, desde o infcio dos conflitos, o mundo acom~
panha pelo noticiário d~ imprensa infemaciqrial a violência
com que a Sérvi_a_ ten_ta -s_Ufocar o_s_ J:n_oViments separatistas
da Bósnia e da Croácia.
-0 que parecia, ertlJirincipió,-uma-guerra Civil lamentável,
mas de desfecho rápido com a composição dos interesses em
conflito, respeitada a vontade manüesta das etnias que dese~
jam a independência, acabou~se prolongando numa batalha
sangrenta e incessante, com nítida desvantagem para a Bósnia~
Herzegovina e para a Croácia.
---A comunidade mundial vem assistindo passivamente o
desenrolar dos combates na região, na provável expectativa
de uma ação enérgica dos governos de países mais interessados
no cessar-fogo imediato. Essa ação, entretanto·, não ocorreu
e nem mesmo a ONU chegou a agir efetivamente nesse sentido~ Até o momento, todas as iniciativas ·desses governos e
da· Organização das Nações Unidas foram inexplicavelmente
tímidas.
Quando ocorreu a invasão do Kuwait pelo Iraque, o mundo reagiu imediatamente em defesa do país atacado e invadido. As reações foram quase ao mesmo tempo e em uníssono.
O que teria motivado essa manüesta:çâo imediata de repulsa ao Iraque? Os atas de selvageria e de brutalidade contra
os cidadãos kuwaitianos,' praticados pelo exército iraquiano,
C?U o motivo principal - ou únicO? - teria sido interesse

económico em jogo, ou seja, o interesse- em tomo- da dominação- económico-estratégica da riqueza petrolífera da região?
Será que os conflitos internos na exRiugoslávia, por não
consubstanciarem nenhum tipo de interesse económico para
os países mais desenvolvidos, não estimulariam, por isso mesmo_, uma participação efetiva e eficieilte desses países, visando
pot fim à mortandade de milhares de pessoas indefesas?
E quanto· às manifestações do nosso Governo até agora'?
Terão sido expressivas a ponto de contribuir. no mínimo que
fosse, para a paz na região? Qual é, afinal, a posição do
Governo brasileiro?
A situação chegou ao ponto de barbárie que, a perdurar
a timidez ou a indiferença da comunidade internacional, sere·
mos todos cúmplices desses atas que já beiram o genocídio.
A imprensa notid3 que a guerra já fez 50 mil mortes.
Pior, muito píór, é a revelaÇão de fontes da ONU e da Cruz
- Vermelha sobre a existência de campos de concentração na
Bósnia, instalados por minorias sérvias e sustentados ou_ consentidas pela República da Sérvía. Já seriam em número de
30 esses campos, com inúmeras denúncias das atrocidades
lá praticadas, como maus tratos, torturas, execuções e estupros.
Além dos bombardeios de áreas civis e da ação assassina
de franco-atiradores sérvios, que já produziram, inclusive,
a morte de crianças, como ocorreu em Sarajevo, surgem agora
esses campos de concentração, numa triste revivescência das
práticas nazistas contra os judeus, que a Europa supôs haver
sido enterrada desde o final da Segunda Guerra.
Já se percebe nisso tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a índole racista das hostilidades patrocinadas pela Sérvia, Dã
tentativa- como já disseram- de uma "purüicação étníCa"
da Bósnia, o que vai de encontro a urria consciência mundial
anti-racista e dos princípios de uma ordem jurídica interna·
clonai, duramente edificada no curso da História.
-O Sr. Francisco RoUemberg aparte?

Permite-me V.

Ex~

um
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interpelá-lo, neste instante, apoiaÕdo-o pelo magnífico discurso que V. Ex~ traz esta tarde ao plenário do Senado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX'
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Jutahy
o aparte, Senador Francisco Rollemberg. V. Ex', aqui no
Magalhães, fala V. EX' de um dos assuntos mais tristes da Senado, reconhecidamente, trata dos mais diversos assuntos
civilização no final deste século: a desagregação iugoslava.
sempre com proficiência, com seriedade, examinando o" proEnquanto V. E~ falava, eu recordava meus estudos de GeoM
blema nos seus diversos ângulos e repercutindo, aqui, o pensagrafia_ enquan'to estudante, eri:t que Víamos aquele inlenso
mento dos que estudam e examinam as diversas questões.
mapa .la Afric~ desprovida de países: era as possessões Trago esse assunto ao debate nesta Casa, hoje, Sr. SenaCongo Belga, Africa do Sul, Gabão e uma série de outras
dor, porque tenho me sentido envergonhado com o que-vem
- que mostravam o retrato do intenso coloni~li~mo que
ocorrendo naquela região.
ali grassava. Os belgas -um país tãO peQUeno -com-andaram
Sabemos que a Iugoslávia era resultado de uma união
vastas regiões da Africa; a Ingla:erra, a Alemanha, a França
de repúblicas dirigidas pela força carismática de Tito;- logo
e~ Portugal dividiam aquele continente ao seu belMprazer. A
após a Segunda Guerra Mundial.
Africa, depois, fOi-se torriando independente. Foram criados
São repúblicas que há muito tempci"Vêin procU"iaridO tOrEstados que não obedeceram, não respeitara as suas etnias.
nar-se independentes. Tanto que, com a morte do líder iugosE houve a tragédia de Biafra. V. EX' sabe quantos ali morre- lavo, houve um conse-sdo no sentido de se fazer úm rodízio
ram e quantos estão morrendo, hoje, na Soll!ália. Três quartos
de presidências, durante certo período, entre os presidentes
da população da Somália, lá no como da Africa, estão mordaquelas repúblicas, na tentativa de manter aquela união,
rendo de fome. E para escárnio de todos nós, um país nórdico
que era muito frágil, pois as diversas etnias existentes na Iugosanunciou, na semana que pa:ssou, que iria queimar tiigô-D.ã:S -" · láviãCiarilavam pela independência, que era o caminho natural
suas caldeiras para produzir eletricidade. Enquanto isso, aqueque chegou a ser estabeiecido em razão também dos problemas
le povo morre de fome. Estamos vivendo em um mundo muito - surgidos na antiga União SoviétiCa, -com as indepetidêD.cias
tumultuado, muito convulsionado, onde a violência está subsdas diversas repúblicas que levaram seu exemplo à Iugoslávia.
tituindo a razão. Vê-se a Sérvia juntar-se a Montenegro para
V. Ex• lembra bem a questão da África.
combater a Croácia e a Bósnia~Herzegovina. Lá estão os camAgora,
estamos vendo repercutir no mundo inteiro esse
pos de concentração: aquilo que foi o escândalo da minha
mocidade, a causa de terem chamado Hitler de o "Monstro. verdadeiro massacre que está sendo feito COIItra a população
da Bósnia, como fOi feito,- nO início, coritra a popUlaÇão da
do Século". V. Ex• viu, certamente, como também eu, filas
Croácia.
São verdadeiros assassi.Ílatos; assaSSinatOs de criande prisiOrieiros que- cam.iliham para i-aspar a cabeça, homens
ças, por intermédio de franco-atiradores, como assistimos pela
esquáltcos, ossos à mostra~ costelas à vista; maís de 50 Campos
televisão, quando crianças são assassinadas por pessoas que
de concentração. Um escárnio! As Nações Unidas não mexeM
miram
aquele objetivo, para fazer coin que uma população
ram uma pedra. Há bem pouco tempo, assistimos à destruição
se sinta atemorizada e recue do seu desejo de dependência.
do Iraque, quando se fez uma demonstração em teste de
Vemos re_ssurgir as idéias nazistas de purificação de raça, de
nicas, que mais parecia um jogo de video game, onde se matou
purificação de etnias.
indiscriminadamente. Agora, mantém-se aquele país sujeito
E o que mais preocupa, Si. Senador, é que não houve,
a fiscalizações humilhantes; comissões visitam prédios, edifípor parte dos países mais desenvolvidos, principalmente,
cios·, ministérios; bloqueia-se o acesso ao allffiento; mOrrem
aquela mesma reação- rápida e uníssona que houve quando
também inúmeras criançãs, por falta de. medicamentos, ali~
da inv~são do Kuwait. Lá, como diz V. Ex•, não existe petrómentes. E isso tudo em nome da defesa do Kuwait, que,
leo; eXIste apenas o ser humano, que clama por sua indepensegundo o próprio Iraque e a hist6_ria mostra, ei3 uma províndência. Não existe poder económico. Os pafses do murido
cia iraquiana. Mas para o azar dOs bósnios, lá não existe
petróleo jorrando. Ontem~ ao manusear os jOrnais, vi a·ctiarge nada têm a tirar daquele povo; só têm a dar. E, como não
querem dar, não socorrem aquela gente_
de um jornal norte-americano, se não me engano o Times;
Pergunto: o que fez nosso Governo? Onde está o Governo
em que um bósnio voltava as mãos para os céus e dizia: "O
socorro já vem", porque uma bomba, ao explodir e perfurar brasileiro nessa questão? O que o Governo braSileiro tem
feito para levar os países do mundO e a ONU a tomar atitudeS
o seu solo, fez jorrar petróleO. NObre Senador, V. Ex• percurte
um tema que me preocupa muito, que me tem levado a uma para acabar com os assassinatos que têm ocorrido naquela
meditação profunda, e soOr.;:: ? qu:'ÃJ também pretendo vir região?
t:.. esta tribuna discutir: o_ que ocOrre na antiga Iugoslávia.
Somos o Senado Federal. Aqui devem repercutir os asDiscutir a indiferença mUndial ante aquele massacre, diScutir
suntos da política externa. Não devemus apenas referendar
a insensibilidade das Nações Unidas ante um povo que está
nou1éS. c!~ embaixadores; devemos discutir questões da política
sendo desagregado, destruído. E ninguém vai erri SeU sOCOrr<>:- externa. E essa é uma das questões! Essa é uma das razões
Agora, dizMse que lá será o Vietnã da Europa, porque ·não- pela qual reclamamos com o nosso Governo no sentido de
há o que defender entre povos pobres, que nada produzem,
que seja tomada uma posição firme eril defesa do povo da
que não têm o controle da riqueza do mundo, como tinham
Bósnia. Não é mais possível permitir o massa~re daquele povo
os árabes com o petróleo. É doloroso ouyir isso. Mas é muito
apenas porque não têm a riqueza que os países industriais
precisam para. socorrer os povos do mundo.
gratificante ver um Senador do porte de V. Ex~, um homem
cujas preocupações transpõem os umbrais desta Casa e da
Agradeço, portanto, Sr. Senador~ a intervenção de V.
EX'
Nação, trazendo a esta Casa, neste instante,. um tema que
deveria estar sendo discutido no Conselho de Segurança da
_ É preciso deixar bem claro que o princípio da autodeterONU ou na ONU como um todo. Ao trazer este tema, V.
minaç_ão dos povos, acolhido entre nós como um dos pilares
Ex~ ilustra esta Casa, honra a todos nós. Sinto-me feliz em
do estado democrático de direito em que se constitui a RepUO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
nobre Senador.

c
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blica Federativa do Brasil, no âmbito de suas relações interna-

cionais, preordena outro princípio: o'da não-interve-nção. PrQpugnamos por esta sempre que a legítima soberania dos Estados Independentes venha a ser infringida ou ameaçada de
infringênCla. Mas esse princípio se subordina, em ordem de
preferência, ao do respeito à autodenninação. É o que ocorre
na ex-Iugoslávia, os povos que integram as etnias das repúblicas que autodeterminaram sua independência, fundados
em razões de legitimidade histórica, política, cultural e social.
A própria resistência çorajosa que vêm mantendo contra
os bombardeios da Sérvia, irresignada e irresignável, demonstra o grau de consciência que esses povos têm dessa legitimidade.
Noticia-se que o Presidente George Bush pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas a aprovação urgente
de uma resolução que autorize o uso da força e possibilite
o envio de ajuda humanitária à Bósnia-Herzegovina.
A iniciativa-é tardia, mas ainda em tempo de pôr fim
às hostilidades, às atrocidades sérvias, aos campos de concentração, assegurando-se a independência defmitiva daquelas
repúblicas.
De minha parte, continuarei cobrando uma posição oficial
e inequívoca do Governo brasileiro.
O Sr. Edu&rdo Suplicy -Pennite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte
ao nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães,
cumprimento-o pela iniciativa de trazer o assunto da tragédia
por que passam os povos que constiturain, até há pouco, a
Iugoslávia. V. Ex• traz, aqui, a defesa de princípiOs da autodeterminação dos povos, a defesa do princípio de independência
de povos que não podem ser submetidos a situações que relembram as atrocidades cometidas pelo nazismo. É preciso condenar esse tipo de procedimento de colocar prisioneíiós de guerra em campos de concentração nazistas. É preciso condenar
essas práticas denominadas "operações de limpeza étnica",
que representam mais uma face do nazismo ou do fascismo,
que, infelizmente, volta em parte da Europa Central. É preciso
que justamente o Governo brasileiro atue com iniciativas junto
às Nações Unida_s, para procurar meios de garantir a paz
entre os povos da Bósnia-Herzegovina, da Sérvia, mas de
maneira a garantir a autodeterminação daqueles que querem
se constituir em nação, uma- vez que nâo se sustentou o
que era a Iugoslávia. É preciso que o GoVerno brasileiro
tenha condições de iniciativas para ajudar a promoção da
paz, que venha a respeitar os direitos à cidadania, os direitos
à naCiOnalidade. Cumprimento-o, portanto, pela iniciativa de
trazer esse assunto a debate no Senado Federal.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. EX'
o aparte, Senador Eduardo Suplicy. Como havia praticamente
encerrado o meu discurso; o aparte de V. Ex• será o fecho
deste pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Senador Alexandre Costa, S~ e Srs. Senadores, no último
sábado, mais de 10 mil pessoas se reuniram, na Praça da Sé,
em ato promovido pela OAB, pela Central Unica dos Traba-
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lhadores e por diversas entidades, como a ComisSão de Justiça
e Paz e outras, num "Ato pela Ética na Política".
O assunto foi, em especial; aquilo que está sendo examinado pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apura os
atas do Sr. Paulo César Farias, segundo as denúncias do Sr.
Pedro Collor de Mello, irmão do Presidente.
Na manhã. de hoje, no Largo de São Francisco, algumas
pessoas se reuniram para comemorar o 11 de agosto, comemorando, assim, as tradições da Faculdade de Oireito de São
Paulo e, em especial, em função até desta data, comemora-se
o início dos estudos jurídicos em São Paulo, no Brasil. Mais
de 10 mil pessoas, numa passeata líderada pela União Nacional
dos Estudantes, caminharam pela Av. Paulista. Por todos
os edifícios da Av. Paulista houve chuva de papéis picados,
saudando os estudantes que pediam que houvesse. ética na
vida política brasileira.
Não podem mais os brasileiros ignorar aquilo que constitui cOnclusão serifssima, imparcial e responsável da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Já não resta mais dúvida que estarão sendo consubstaqciados, nos ,relatórios do Senador Amir: L.ando~ d~ CqmissãO"
Parlamentar de Inquérito, os fatos qUe Caractetlzâ:m -ilicitudes
penais por parte do Sr. Paulo César Farias:_ Já não cal;>eiJJ.
dúvidas sobre o tráfico de influências; já riáO cabem_ Q_úvidas
sobre os cbeques:de fantasmas depositados _na_ conta das~
Secretária do Presidente da República; já nã0 c~bem dúvidas
a respeito da fantasiosa "Operação Uruguai", dita por Cláudio
Vieirã; aquele erri cujas mãOS confioU.' as suaS: firiariçaS: pes·soais
o Presidente Fernando Collor de Mel1o; já não cabem mais
dúvidas na consciência da maioria dos membros da CPI. E
eu tenho a convicção: hoje- começam a se __fqrtalecer, entre_
os brasileiros, os-- sentimeiltOs ·de que só· há uma alternaüva
para o Presidente Fernando Collor de Mello: deixar a Presidência da República.
Amanhã o Presidente faz 43 anos. Trata-se de seu aniversário~ dia 12 de agosto de 1992. Já sabe _o Pr~siden~~ F.~rn~n
do Collor de Mello que a CPI consubstanciará os fa:tõs que_
caracterizam não apenas crimes comuns, mas também crime
de responsabilidade, crime contra a falta de decoro condizente
com a posição de Presidente da República: crime -co-ntra- a
probidade administrativa. - -- - O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Eduardo Suplicy, V.
Ex• me permite um aparte?
O Sr. EDUARDO SUPLICY- Em seguida, prezado Senador Divaldo Surú.agy. Gost~ria, ante~. d~ avali~r o_ que
o Presidente Fernando Collor de Mello merece dar a si mesmo
como pi"esente de aniversárió. O PreSidente Fernando Collor
de Mello merece, amanhã, estar em paz com a sua consciência.
O Presidente Fernando Collor de Mello merece, no dia do
seu aniversário, dialogar com a população; e, nesse diálogo,
deve dizer a verdade, inteira, que até agora negou nbs seus
diversos pronunciamentos, desde que se utilizou dos_ meios
de comunicação coino o·rádio e a televisão para falar à Nação.
A minha sugestão ao Presidente Fernando Collor de Melia é que, no dia do seu aniversário, esteja em paz cori::t --asua consciência, fãle a verdade- à Nação e reriuricie- ao_ seu_
mandato.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V.
nobre Senador_ Eduardo Supplicy?

Ex~

um aparte,

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço, com prazer, o.
aparte do nobre Senador Divaldo Suruagy.
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O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Eduardo _Suplicy, analisando as dificuldades que o País está atravessando,
como conseqüência das distorções -por que nãO dizer das

loucuras?- do Governo Collor, V. Ex~ sugere que o Presidente se}a presenteado com a paz da sua consciência. Na
verdade, o ato de r_enúncia seria um grande presente para
o povo brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY - A única forma de Sua
Excelência reconcilhii'-Se com o povo é dizer a verdade e
reconhecer, em conseqüência, que não pode mais permanecer
no poder.

O Sr. Divaldo Suruagy - Pois bem,_imagine V. EX" que
-estava lendo nos jornais de hoje-, com esse quadró estarrecedor de corrupção que está imperando no País, o Pr~sidente
da República aceita que um empresário gaste 56 milhões_ de

cruzeiros numa festa de ani_versário para Sua Excelência. Estou-me recusando a ac;editar que essa noffcia seja verdadeira.
Corno é que com o Pais _estarrç.cido, com a Nação perplexa,
com todos esses escândalos. com toda essa corrupção, o Presidente ainda aceita que um empresário gaste 56 milhões de
cruzeiros numa festa de aniversário em sua cas~! Não é possfv_el
que isso seja verdade! Acho que essa deve ser uma notícia
facciosa. Não é possível que um Presidente aceite um p:fesfmte
dessa natureza, no dia do seu aniversário! Na ve_rdade, todos
sabemos que esse presente deverá ser pago pelo povo brasileiro, porque nunca vi empresário dar presente a ningitém.
Quando isso acontece é porque ele vai fazer uma obra superfaturada e depois cobrar com juros redobrados esse investimento
feito. Como é que um Presidente da República aceita um
presente de aniversário de 56 milhões de cruz_ejrQS para fazer
uma festa, enquanto o povo está morrendo de fom_e, com
os salários achatados, e milhões de pessoas desempregadas?
Sinceramente, isso já é um acinte; isso já é uma- provocação
ao povo brasileiro! V. Ex~ tem toda a razão. Se_~esse_Presidente
tivesse o mínimo de consciênCia; -aeverüt" prestar· contas ao
povo de todas as suas loucuras e de todos os seus Q.esac_ertos ..
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Divaldo_Suruagy, V. Ex\ que conhece ,o Presidente da República desde
os tempos de sua mefllnici!, que acompanhoU o Presidente
Fernando Collor de Mello durante os tempos em que foi Deputado Federal, em que foi Prefeito de Maceió, em que foi
Governador de Alagoas, sabe melhor do que eu ~e v. Ex\
desde os primeiros dias de nosso mandato, chamava a atenÇllo
para fatos que, para muitos aqui, pareciam ser difíceis de
acreditar. No entanto, mais e mais vejo que V. Ex• tinha
razão nas suas palavras, já que conhecia de perto o caráter
do Presidente Fernando Collor de Mello.
Certamente, o Presiden_te Fernando Ç_oJlor de Mello tCmalgumas qualidades. Se Sua Excelência é sincero e. tnmco~_
então é a hora de mostrá-lo. É a hora de reconhecer que
cometeJ.l _e.n:os gravíssimos, porque quem tanto denunciava
a corrupção durante o governo anterior, quem tanto yinha
para Brasília mostiaf pilhas e pilhas de recortes de jornais,
falando de desvios de recursos públicos, quem tanto vinha
a Brast1ia_ IDQStrar que aqui havia "marajás" e que lá, em
Alagoas, era necessário acal;>ar com eles, não tinha _o dir~i~o
de colocar a Casa da Dinda como destinação dos- iecursos
que passaram pela conta da Sr~ Ana Maria Aciolí Gomes
de Melo, quantias extraordioai'iámeftte SUperioreS à remuneração do Presidente da República.
Para facilitar nossos cálculos, vamos supor, generosamente, que a remuneração do Presiden~e tivesse sido, em termos
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de dóla,res, algo em torno de 5 mil dólares, arredondando
para cima. Se fosse assim, durante os trinta meses do seu
mandato, Sua Excelência teria 150mil dólares de r_emuneração
comO Presidente e, mesmo com mais alguma coisa que pudesse
ter, jamais poder-se-ia compreender que, pela conta de sUa
secretária, tivesse passado, para pagamento de despesas da
Casa da Dinda, de sua família, de seus amigos e etc .• a quantia
de aproximadamente 11 milhões de dólares.
Em se constatando tal fato·, e parece que será nesse sentido a condusão da ·com_issão Parlamentar de Inquérito que
examinou essas· contas. segundo o que já foi publicado pela
imprensa, o Senhor Fernando Collor de Mello transformou-se
no maior ''marajá" da história do Brasil.
Sua Excelência, que tanto com._batia os "marajásn, agora
___ _ _ ____ _
se torna o maior deles.
_
_ ___ _
Ora, será que Sua Excelência não vai reconhecer essa
contradição'?
O que é mãis incr(v:e_l, Senador Divaldo ~uruagy, é a
mobilização dos Ministros, como o Minstro Ricardo Fiúza,
que faz questão de dízer que ele, o Ministro Jorge Bornhausen
e, agora, o Ministro Eraldo Tinoco vão conseguir conquistar
a maioria do Congresso Nacional, atra~és de ações _que o
próprio Presidente Fernando C()llor de Mello~ quando Governador de A lagoas, tanto condenava. Alegava, na _época, que
o Presidente José Samey não poderia tentar aliciar membros
do Congresso Nacional para conseguir um ano a mais de mandato.
E agora? Será que os seus próprios Ministros é que vão
agir dessa forma?
_
_
Será que vão conseguir dobrar o Ministro Marc_ílio :M:ªrques Moreira, que está em situação estranha,_ ora- dizendo
que atende, ora que não atende, que vai ser muito rigoroso,
que vai ser austero diante das reivindicações de Parlamen~
tares?
· ·-·
·
- Pef!SO, prezado Senador Divaldo Suruagy~ se nós nãÕdeveríamos, a esta altura, nos perguntar se o Governo Federal
vai; r_ealmente, abrir as comportas das instituições financeiras
oficiais para Deputados e Senadores~ além do que seria normal.
- Claro que Deputados e Senadores têm suas contas naCaixa Económica Federal e no Banco do BraSil, porque, para
nó~. são feitos_d_e-p9si~os nessas instítüíç-oes. Claro que todos
nós movimentamos _recur~s. empréstimos, mas-será que, de
repente, o governo vai tornar-Se mais generoso, do que· seria
o -n.otmal, com Parlamentares nesta .Casa? Ser3 qiú.~- Se va:í
tornargehi!tóso para com empresas das quais alguns dOs Parlamentares eventualmente sejam sócios? Será que o Go_vemo_
vai-se. tornar generoso, como hoje se anuncia--::- aliás, muito.
bem feZ o Senador Es))eridíão Amin ao dizer que n3.ó está"
de acordo com quaisqu~r iniciaüvas nessa direção - . áo pOnto
de conceder estações de rádio e televisão para Parlamentares,
como mais um mecanismo de distribuição de favores"?
Precisamos estar atentos, porque o Congresso Nacional
Jião pode ser ferido :na sua _dignidade. Não é possível que
qualquer Senador. qualquer Deputado Federal e_steja cOlocando o seu voto em favor daq1;1BO que ef~ti.vamente possa
ser definido corno um crin1:_e co1.1.tra a prObidade administrativa,
como um cri~e contra aqüilo que se deve esPerar, em termos
de decoro, de quem assume a Presidência d.a República. Quem
assume a Pre~idência __da República está representando a Nação, está representando o Estado brasileiro,- como Chefe de
Estado, como a pessoa mais importante do País, a pessoa
que congregou os anseios, as esperanças de milhões de brasi-
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leiros que foram àS ruas pedir eleições livtes e- diretas, não

tem o direito de cometer quaisquer dos cliamados crimes de
responsabilidade.
. --É preciso considerar que o poder emana do povo e só
o povo tem o direito de tirã-lo do Presidente, O povo está
representado no CongressO- Nacional e, hoje, ele te_m que
analisar o que se passa aqui dentro.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouço V.
EX'

O Sr. Jósaphat Marinho- V. Ex~ começou falando sobre
o movimento qué- defende a revisão do procedimento ético_
na política. Em seguida, passou a examinar aspectos da vida
política e administrativa brasileira à luz da Comissão Parla-

Quarta-feira _12

6541

em Dossosrios·e-mares. A polític3, Senador Josaphat Marinho,
tem a ver até com a oportunidade de as pessoas fazer amor,
de namorar. A política tem a ver com tudo que diz à vída.
O Sr. Josaphat Marinho - Releve-me V. Ex~ A sua
inteligência é brilhante. E V. Ex~ está apenas, no caso, querendo justificar o procedimento parcial dos que estão· fazendo
a campanha apenas pela revisão da ética na Política. Porque,
na verdade, quando se cuida de revisão de ética na política,
o que se trata é da vida pública, é da vida administrativa,
é da vida parlamentar. Não se trata disso, meu nobre colega.
E o seu riso, discreto, é iildkativb de que sabe que não é
exata a sua afirmação.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Porque me veio a leme
brança, Senador Josaphat Marinho, de um exemplo que soube
mentar de Inquérito. Não examinarei "esses últim.os aspectos
agora, na hora do alrrioço·. Uma cidadã contou:..me qoe tendo
que dizem respeito aos trabalhos da Comissão Parlamentar
ido ao oftalmologista, disse-lhe o médico: "Olha, eu que há
de Inqu.érito. Deriho ela_ perspectiva de ser juiz, no caso,
15 anos lhe dou _o_ recibo, hoje não estou com vontade de
julgo do meu dever não ante~cipar nenhuma apreciação a reslhe dar; porque não consigo ãdmitir qüe o imposto que sempre
peito, para não ser considera.do juiz parcial. Porém, permipagtiei; agor~ eSteja serido objeto_ de tanto desvio".
ta-me observar que, sobretudo nós, políticos, não podemos
_. - Então, o que eu gostaria de assinalar, Senador Josaphat
aceitar a campanha de revisão apenas dO ptOci:dimento ético
Marinho, é que_se nós,_ na vida polítiCa, que estamos s.ob
na política. Essa campanha é ofensiva à nossa dignidade,-poros olhos atentos de toda Naçãoy não tivermos ética em nossos
que não há falta de ética apenas na política. A falta de_ ética
procedimentos, isso acabará repercutindo, degradando as
está em todos os segmentos sociais e profissionais do País.
ações de médic.os_, de advog~çlos, de engenheiro5., Pe .empreOs jornais publicam constantemente que há médicos que estão · sários, de trabalhadores e de tantas pessoas nas mais diversas
procedendo contra a ética. liá .advogados que estão condeprofissões.
nado_s e presos porque concorreram para a usurpação de di-__
O Sr. Josaphat Marinho -- Meu nobre colega, atente
nheiro da Previdência. Há empresários notoriamente inidôno outro lado da verdade.
neos, alguns até confessas. Convenha que não podemos aceitar essa campanha sem desonra para n6s. Se há erros na
O SR. EDUARDO SUPLICY -Então, estou de acordo
política - e há, pois alguns não procedem corretamente sim quando V. Ex~ diz que é preciso melhor ética na vida
e não são poucos; nem por isso podemos admitir uma campa- da sociedade
brasileira.
..
.
·- .
nha pela revisão do_ procedimento ético apenas da política.
O Sr. Josaphat Marinho- Mas atente V. Ex•, nesse
Faça-se essa revisão com _relação a toda sociedade, a todos
aspecto apenas. V. EX1' citou_ o caso de u.m méd.ico. Em todo
não são feitos _apenas de inocentes e nós outros, políticos,
o País, em diferentes cidades deste País, hoje, há médicos
de pe.cadores. Devemos ter a_ nobreza desta atitude em defesa
cujas secretárias perguntam aos élientes se exigem recibo ou
da vida pública nacional.
não; para o efeito de definir o valor da consulta. Isso não
O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex• tem razão, Senaé política, é falta de ética profissional.
dor Josaphat Marinho, quando assinala a importância da reviO SR. EDUARDO SUPLICY- Mas que precisamos mosão do procedimento ético em todos os segmentos da vida
dificar.
nacional, não apenas da pol!tica. Concordo com V._ E_x~
O
Sr.
Josapbat
Marinho
- Ah! Mas então vamos exigir
O Sr. Josaphat Marinho - Mas V. Ex~, nos termos em
a correção da ética na política e nela há muita falta de ética,
que fala, dá a impressão de que aceita a campanha de sentido
mas ampliemos esse movimento para con(gir os desvios, as
parcial. A parcialidade, n_o caso. é uma hipocrisia.
distorções da sociedade brasilera, no seu conjunto, na inteireza
O SR. EDUARDO SUPLICY - Aqui, permita·me V.
de seus segmentos sociais.
Ex' respeitOsamente discordar, porque particij>ó da campanha
O SR. EDUARDO SUPLICY -Tenha V. Ex• a certeza
pela ética na política, mas também concordo com V. Ex'
de que se vivermos a dar o exemplo no Congresso Nacional,
que essa campanha deve ser estendida a todo.s os segmentos,
certamente também iremos influenciar os médicos, emprea todos os setores ...
sários, trabalhadores em geral de todas as profissões- nesteO Sr. Josapbat Marinho - Então faça~se ·a campanha
País.
contra a falta de ética na sociedade brasileira_. Isto que será
O. Sr. Josaphat Marinho - Acredito que o Congresso
correto, nobre colegat Do contrário, nós inesmOS estare_rrios·__
·Nacional tem se mantido com dignidade. Não devemos admitir
nos ·difamando.
· ó pressupOsto de que o Congresso_Naciortal está procedendo
O SR. EDUARDO SUPLICY- Mao o.que é a política,
indignamente.
prezado Senador Josaphat Marinho, senão aquilo que toca
O Sr. EDUARDO SUPLICY- Mas agora·precisamos
a vida geral da sociedade brasileira? A polftica, Senador Josaestar de antena ligada devido ...
phat Marinho, tem a ver com ·as áfeas de edUcaÇão, com
Õ Sr. JÕsapbat Marinho- Não devemos admitir a incor~
as condições da habitação, com as formas, ·seg~ndo as q~ais
reção, enquanto ela não eStiVer- demonstrada, meu nobre coo brasileiro tem ou não de inelhQr cOridição de respirar, de
lega.
beber uma melhor qualidade de água, de preservar as águas
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aquilo que seria declarado por outro. Mas_. dessa vez, foi
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador Josaphat Marinho, são as_ próprias movimentações dos Ministros feita a apuração e foi encontrada a verdãde. V. Ex~ cítou
que fazem com que, de repente, tenhamos que estar aqui um dado mínimo, falaram numa operação Uruguai que, até
agora, não se sabe se é verdadeira ou não. Penso que o Presiw
de antenas ligadas.
dente deve rezar para que não seja vei'dadeira, porque se
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. E~ um apãrte?
o for, será pior para ele. Falaram qUe haviam conseguido
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. Ouço, com
um empréstimo de US$ 3.5 milhões para as despesas pessoais
muita honra, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Jutahy Maga- do Presidente. Isso já está comprovado, poi"que na conta da
lhães.
D. Ana Acioli, D. Ana Gomes, sei lá qual é o nome, já
O Sr_ Jutahy Magalhães -Nobre Senador Eduardo Su- se chega a falar em US$ 10,5 milhões. Isso, nobres colegas,
SãO Cr$55 bilhões para pagar despesas pessoais de um Presiplicy, infelizmente, vemos hoje, no Paiz; à-necessidade de
dente que falava.contra os marajás. Esperar, Sr. Senàdor
um movimento amplo para evitarmos essa falta de étíéa que
- e nesse ponto discordo de V. Ex~ - , que esse cidadão
existe nos diversos segmentos da sociedade. Realmente, netenha amor a este País e renuncie, é perda de tempo. Para
cessitamos fazer um trabalho no sentido de modificax:mOs esse
ele não existe crise, está tudo normal. Acabado o prazo da
pensamento que, hoje, praticainerite, é instituCionalizado.
CPt, tudo vOii&á ao que era antes. Ele continuará ·presidindo
Agora, Sr. ·senador, eu me permito apenas manifestar uma
e fazendo tudo o que tem feito. Aqui, não estamos fazendo
opinão pessoal: no- momentó... em qú.e este País ·verificar que
nenhum papel que represente alguma ameaça para ele. O
vamos dar o exemplo, partindo de cima, no momento em
desejo do Presidente é ter os 168 votos gara~q~idos o 1/3 garanque conseguirmos mostrar a este PaíS que queremos que ele
tido para não haver o impeacbment. É o que ele está tentando
seja conduzido dentro da ética e_ da moral por _alguém_ que
esteja capacitado a exercitar o podei-, dentrO desses princípios,- conseguir e, infelizmente, talvez consiga, através daqueles
muito fácil será mudar o restante. Se nós quíSermos abraçar que vão ser cc-responsáveis pela falcatrua que está af e pela
corrupção que impera hoje no País. Eles terão que assumir
tudo de uma vez só, nós não chegaremos a nada, porque
a responsabilidade. Depois, vão pensar em fazer com que
o exemplo maior não está ai para- Ser demonstrado. E o que
toda a sociedade trabalhe dentro da ética, da _Cõmpõstura
existe, hoje, neste País, é uma -descrença total e absoluta
e da moral.
de que ,alguma coisa irá resultar do que está sendo feito.
Hoje, intimamente, exiSte-a reVolta e a indigriação por todas
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concordo Güm V. E~•.
essas denúncias que estão sendo feitas perante a opinião públiprezado Senador Jutahy Maglahães, que será extremamente
ca. Mas, infelizmente, existe, também, essa descrença de que
difícil ao Presidente da República ter a dignidade, a honradez
algo vá resultar de prático, para atingir aqUeles que formam
de reconhecer que errou. Concordo; acho difícil! Mas não
a elite do Poder. Eles se pemiitem- o direito de dar a Cabeça
há porque deixar de, pelo menos, fazer um apelo a sua consdo Sr. Paulo César Cavalcante farias. Chegam a pedir que
ciência, ainda mais no dia do seu aniversário, uma vez que
se dê, mas não permitem que essa elite que hoje está no
ele hoje sabe que, por onde passar, em qualquer ciade do
poder veja ameaçado esse seu poder, não querendo fazer
País, encontrará os estUdantes, os engenheiros, os médicos,
nenhuma concessão_ à dignidade do povo brasileiro. O. que
os advogados, os trabalhadores, os empresários deste País
estamos vendo, Sr. Senador, é que precisamos realmente fazer
dizendo-he: "Ê melhor que o senhor vá para casa; é melhor
uma modificação total dessa questão na sociedade brasileira:
que o senhor deixe a Presidência da República, porque desonde baixo para cima, de cima para baixo. Isso tem acontecido
rou as esperanças de tantos brasileiros que imaginaram que
em todos os níveis. Agora precisamos de um exemplo, e esse
·o senhor poderia adminiStrar caril seií.edade, com transpaexemplo é mostrar o que a sociedade já sabe, que é uma
rência, com critérios de justiça adequados, e não para fortaverdade, porque ninguém me- VeD.ha dizer que há dúvidas
lecer e enriquecer apenas os cofres de seus amigos pessoais;
sobre o que está acontecendo ne_s_te "País, com relação a falcaainda mais por estar participando do enriquecimento ilícito,
truas, corrupção e sonegação de impostos, enfim, com todos
em especial, daquele que havia sido o _coordenado_r adminisesses males que o Código Penal estabelece. Ninguém me fale
trativo e financeiro de sua campanha. Mas o que me preocupa,
em dúvidas. Hoje, não se está procurando prOVa-s-da inOcência
Senador Jutahy Magalhães, é que quando apodrece um dos
do Presidente; hoje, procura~se demonstrar que, politicamenw
segmentos do Poder Executivo. numa nação composta por
te, o Presidente deve ser Alvo. Deve ser Alvo para a manuTrês Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário ---, os
tenção do poder nas mãos desses poucos que há muito tempo
outrOS SãO ãtihgfdos.
vêm dirigindo esta Nação. Ora, Sr. Senador, essa indignação,
Se imaginarmos que há três círCulos representando os
infelizmente, nãO é extravasada pelo pOVo, põ-rque o povo
está descrente, o povo não acredita que se tenha algum resul- Poderes e que, ao ladO do círculo do Executivo, comeÇa a
haver Uma gangrena, uma infecção, ocorre, em contrapartida,
tado. Por qualquer lugar que passemos, ouvimos a mesma
uma infeCção no círculo do Legislativo e no do Judiciário.
pergunta de todos os cidadãos brasileiros: esse homem sai
ou não sai? Essa apuração vai dar em algo efetivo ou não?
Já se tem notícias hoje do estado de espírito dos MiniStros
Essa pergunta parte do mais humilde ao mais rico. _ E o que
do Supremo Tribunal Federal. Estão eles impressionados, senpodemos responder? Estamos executando o nosso trabalho.
sibilizados por conhecerem ações do Presidente da República
Essa CPI que aí está, pela primeira vez, foi buscar a
que feriram o decoro Pailamentar, que feriram os princípios
verdade através do rastreamento de cheques. Ninguém acredi- de responsabilidade de um governante. Será necessário coratava que fosse dar em nada, porque nunca fizemos esses ras- genl deiltro do COngresso Nacional, para que aqui não haja
treamentos, ficávamos sempre- na dependênCia de depoimenquem venha a colocar panos quentes, quem venha a esconder
tos contraditórios que aqui chegavam de pessoas que vinham
procedimentos do Executivo, no sentido de estar propiciando
mentir, vinham fazer difamaÇões contra outrOS Ou apenas vifavores a quem qUer que seja no COngresso Nacional para
nham defender as mentiras, dizendo-nos que rião era verdade
votar de outra maneira que não seja segundo a sua consciência.
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Sr. Presidente, gostaria de concluir o meu pronuncia~
menta cumprimentando os excepcionais atletas brasileiros que
participaram das Olimpíadas em todas as atividades esportivas. mas, obviamente, cumprimentando, em especial, os excepcionais -jOgadores da equipe de voleibol, que trouxe para
o Brasil a medalha de ouro, bem como o campeão de judô,
Rogério Sampaio, que também foi laureaao- Càrii riledalha
de ouro. Obviamente, há que se registrar, iamentandO que
o Brasil, com 150 milhões de brasileiros, mais unia vez riessa
ocasião, não tenha sido capaz de estar lado a-lado com OUtras
nações, às vezes, menos populosas, e que conseguiram demonstrar a vitalidade, a saúde, o espírito espo-rtivo de seus
jovens atletas, que obtiveram lugares excepcionalmente melhores nas Olimpíadas de Barcelona. Isso faz com que tenhamos que refletir que estamos muito longe ain-da de estar propiciando condições adequadas de alimentação, de saúde, em
especial para a própria prática do esporte, para a grande maioria dos brasileiros.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Costa, J? Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é Ocupada pelo Sr. Lucídio Portella,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
-- palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, d~cor
ridos mais de 30 anos de inauguração da capital brasileira,
parece necessáriO reexplicar o projetO federa] denominado
Brasília.
Antes de qualquer consideração, Sr. Presidente, Ses. Senadores, é imprescindível ter em mente que Brasília é um
gesto irreversível. A cidade foi construída para servir como
capital, sede dos Poderes da República, e como- instrumento
de interiorização do desenvolvimento brasileiro.
Esse projeto federal é hoje uma realidade, tendo no Centro-Oeste a iffipOrtâncüt ·qúe téni á Sudene para o Nordeste
ou a Sudam para Amazónia, constituindo-se, na prática, um
projeto de desenvolvimento_ regional do País.
O DiStrito Federal, Sr. Presidente, mesmo com a autonomia, não é um estado-membro da Federação como as demais
unidades federativas, porque possuí cai"acteiísfiCas peculiaríssimas, a corileçar pelo próprio projeto de criação de Brasília~
que não previa a industrializaÇão da região, mas tão-somente
a construção de uma sede para os Poderes da República,
.
capaz de assegurar o pleno funcionamento do Estado.
O Gpverno do Distrito Federal é o agente de articulação
entre a exigência nacional de uma sede dos três poderes e
as necessidades da comunidade que aqui vive.
Brasília, além disso, é também um caso à parte. É o
símbolo da Nação brasileira, erigida na fonna de maior acervo
arquitetônico reunido num mesmo espaço. É inegavelmente
uma autêntica obra de arte e, por isso mesmo, transformada
em Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, que
lhe conferiu um sentimento eminentemente cultural no mundo
inteiro. Isto é Brasília, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
Capital do Brasil!
Esta explicação é necessária, ainda que nos custe acreditar
que possam existir brasileiros esclarecidos que desconheçam
o significado da Capital Federal. Mas, por incrível que pareça,
convivemos ainda hoje com intensas pressões contra Brasfiia .
Alexandr~

. '

Quarta-feira 12 6543

Os que jamais entendei-aro o significado de Brasilia não
dão trégua. Insurgem-se, agora, com o que impropriamente
classificam como "dependência" do Distrito Federal, exigindo
o fim das transferências de recursos da União para custear
o desenvolvimento da cidade, alegando que Brasília deve ajustar~se aos recursos próprios.
Sinceramente, tal posicionamento só pode ser interpretado como um grande contra-senso, uma verdadeira hipocriSia
para com a Capital de todos os brasileiros.
Ora, Sr. Presidente, SrfS e Srs. Senadores, é evidente
que o Distrito Federal não tem fontes geradoras de recursos
suficientes para rrümter-se- as transferências da União, pelo
singelo motivo de que aqui não há indústrias, nem empreendimentos de vulto capazes de gerar impostos como nos Estados.
É evidente, também, que nem o Governo do Distrito
Fede~al, nem a população são responsáveis pelo adensamento
demográfico verificado nos últimos vinte anos. Se cidadãos
de todos os rinçõ~s_ migraram para _o Distrito Federal, foi,
certamente, em busca dãs condições mínimas de sobrevivência, ineXistentes nos seus Estados de origem.
Se a cidade cresceu além de qualquer expectativa, extrapolando todas as previsões relacionadas na época de sua implantação, há que se buscar as causas nas precarfssimas condições de vida existentes nos diversos Estados. Impedir que
~_pessoas viesse~ para Brasília era ·e continua sendo ilegal.
Subverte o direito constitUcional de ir e vir livremente, assegurado a todos os brasileiros pela Carta-Magna.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria ingenuidade imagi~
nar _que Brasília ficaria imune a todo o conjunto de mazelas
sociais que afetam os grandes_ centros urbanos do País. Tendo
se transformado na última tábua de salvação dos deserdados
da Pátria Amad.~~. que para aqui vieram em busca de trabalho,
educação e saúde, era natural que a cidade passasse a apresentar problemas iguais ou até maiores que os existentes nas
grandes metrópoles.
Ao GovernO do Distrito Federal não resta outra alternativa senão equacionar e solucionar os problemas da população
aqui existente.
Insistir que Brasília gasta muito e que projetas indispen~
sáveis ao bem-estar da população devem ser interrompidos
não passa, repito, de uma grande hipocrisia.
O absurdo projeto da lei complementar, proibindo orepasse de recursos da União para o Distrito Federal, apresentado por um Deputado do PSDB na Câmara, é uma tentativa
infame de desmonte de um dos poucos investimentos sérios
realizados nas últimas décadas: o projeto federal denominado
Brasilia.
Idéia tão descabida, Sr. Presidente, Ses. Senadores, só
pode prejudicar a forma correta e competente com que o
Governador Joaquim Roriz vem administrando um património que é de todos os brasil~iros, com projetes de inegável
alcance social, como é o caso do Metrô, uma obra transparente, de custo muito menor que os similares construídos em
outras capitais e que visa beneficiar especificamente a população de baixa renda, residente nas cidades-satélites.
Aos que pretendem dar receitas sobre o que jamais entenderam, cabe explicar, mais uma vez, que o Distrito Federal
é um membro peculiar no contexto da Federação.
Ademais, urge corrigir um erro crasso 'de interpretação:
Brasília não é dependente da União. Apesar das escasas fontes
de impostos, é geradora líquida de receita, jtiiitó com-os Estados da Região Sudeste. Dos 2 bilhões de dólares arrecadados
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no Distrito Federal, apenas 50 milhões retornam ao governo
'Jit9: do Sistema Financeiro da Habitação, passaram a constilocal na forma da receita vinculada.
tuir uma das fontes de recursos do FCVS. Esse fundo, p_or
Com certez.ã, Sr. Presidente, Srs. Seiiadores, na-revisão-- outro lãdo, tem a" responsabilidade de quitar os saldos_ de_veconstitucional de 1993 _ser~ preC!s9~_ree_~aminar os critérj.os · doréS: rem-anescentes ele contratos no Sffl_, firmados ~té 1986.
adversos que prevêem apenas 0,6% do bolo resultante do
3. O _Ministé:rio da Ec_ono:nlia, Fazenda e Pbmejamento
IPI e Imposto de Renda para o Distrito Federal.
e a CEF são, respectivamente, gestor e administrador do
Era o que ~inha a dizer, Sr. Presidente.
FCVS. As informações solicitadas àquele órgão servirão de
base Para o acompanhamento e a avaliação da gestão do FunCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
do, especialmente quanto à sua situação financeira e aos cri_téAlmir Gabriel- Amazonino Mendes -Antonio Mariz
rios utilizados para liberação dos recursos às seguradoras.
- Áureo Mello - Carlos De'Carli - Dário Pereira - Di__SaJa da$ Se~sões, em 11 de agosto de 1992. - Senador _
valdo Suruagy - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira Jutaby Magalhães
Fernando Henrique Cardoso -,Henrique Almeida- Hydekel.Freitas -Iram Saraiva - Irapuan Costa Júrtiot :- Josa(Ao exame da COm~ssqcrf!iretora.)
phat Marinho -José FS>gaça -José Sarney -Júlio Campos
- Jutahy Magalhães - Mansueto de Lavor - Mário Covas
- Nelscn Wedekim- Odacir Soares- Onofre Quinan· --·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeriPedro Simon.
mento lido será despachado à Mc::sa para decisão, nos termos
do -inciso III do art. 216 do Regi~ento Interno._
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -::- So.t>re a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. l!> Secretário.-- - -O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
·
É lido o seguinte
Passa-se à
REQUERIMENTO N• 595, DE 1992
Nos termos do art 50_, § 29, da Constituição Federal,
ORDEM DO DIA
e dos arts. 215~ I, e 216, I, do Regimento Interno do Senado
Federal, e no Ato da Comissão Diretora n? 14, de 1990, requeiSobre a mesa, requerimento
será Údo petõ Sr. 19
ro sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda
Secretário.
e Planejamento as seguintes informações:
É lido e aprovado o seguinte
1 - Houve liberação recente de Cr$1,5 bilhão do Fundo
de Seguro Habitacional à Ajax Seguradora?
REQUERIMENTO N• 596, DE 1992
2 - Em caso positivo, quais os_ critérioS utilizados_ para
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Inte~o.
a referida liberação?
requeiro inversão-da Ordem do Dia, a fim. do qUe as matérias?
3 -Seguradoras sob. .intervenção da Susep têm~ direito
constantes, da Ord~m do Dia sejam submetidas ao Plenário
a empréstimo do Fundo de Seguro Habitacional?
na seguinte ordem: 2, 3, -4, 10, 11, 12, 14, 15, 5 a 9,"1 e 4 - A Ajax Seguradora está sob intervenção da Susep?
13.
.
.....
5- A referida empresa vem acolhendo ao IRB o percenSala
das
Sessões,
11
de
agosto
de
1992.
SeD.adof
AJe;.
tual mensal para o Fundo de Seguro Habitacional ou está
xandre Costa.
·
inadimplente?
6 - Qual o comportamento mensal da relação entre aS
O SR: PRESIDENTE (Lu.cídio Portella) - Aprovado
indenizações pagas e os prêmios recebidos em operações do
o requerimento, serão feitas as inverSões requeridas.
Seguro Habitacional do SFH a partir da vigência do DecreSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeito-Lei n• 2.406, de 5-1-88, e da Lei n• 7.682, de 2-12-88?
ro Secretário.
-7 - O IRB tem transferido mensalmente ao FCVS os
É
lido
o
seguinte
recursos a que se refere o art. 6"', inciso 1V, do Decreto-Lei
REQUERIMENTO N• 597, DE 1992
n• 2-406/SS:(modificado pela Lei n• 7.682/88)? Em caso positivo, informar os respectivos valores; em caso negativo, esclarecer as razões_ e as providências.
_Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
s -Quais os Valores arrecadados, mês a mês, pelo FCVS requeiro inversão do Ordem do bia, a fim de que as materias
a partir de janeiro de 1988 e qual a participação do Seguro
constantes dos itens nf'S 14, 2, 3 e 4 sej~m submetidas ao
Plenário antes do item n<? 1.
Habitacional (inciso!Y' do art. 6• do Decreto-Lei n• 2.406/88) Sala das Sessões, 11 de agosto de 1992. -Senador Carlos·
no total de recursps do referido fundo?
9 - Qual a taxa cobrada pelas segu[adoras no Seguro --: Patrocínio.
Habitacional do SFH?
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .-:- O'requeri10 - Qual a participação dessas empresas no valor das
mente lido foi retirado a pedidõ do autor, Senador C.~rlos
indenizações pagas?
Patrocínio.
Justificação
Item 2:
O presente requerimento tem por finalidade subsidiar
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 56, DE1992
a atividade fiscalizadora desta Casa quanto aos atos praticados
pelo Poder Executivo, conforme determina a Constihi.iÇão
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Jntern9.)
Federal.
2. Como se sabe, a pá.r ti r de 1988 as diferenças a maior
Votaçilo,-em turno-únfcõ; do Projeto de R.esoluÇãõ
entre prêmios e indenizações do Seguro Habitacional, no âmn' 56, de 1992 (apresentado pelo Senador Esperidião

-que-
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Amin como conclusão de seu Parecer de Plenário),
que autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
contratação de operação de crédito externo, no valor
equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões de dóla~
res norte-americanos, junto ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada

ao financiamento parcial do Programa de_ Modernização do Setor de Saneamento. a ser execUtado pelo
-Ministério da Ação Social.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 7 do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemaru;~:cer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão Diretora
para redação fínaL
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa,
parecer da comissão Diretõ-ra.- OferecendO -a redação final da
matéria- que será liàa- pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguint~:

PARECER DA COMISSÃO DIRETORA
N• 254, DE 1992
Redação f"mal do Projeto de Resolução n9
56, de 1992.
A Comissão Diretora aprese-nta a redaçâo final do Projeto
de Resolução n9 56, de_1992, que ãUtõtíZa a~Cpública Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até de US$250,000,000.00
(duzentos e cinqUenta milhões de dólares norte-americanos),
junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destínada au financíamento parcial do Programa de Modernização do Setor de Saneamento, a ser executado pelo Ministério da Açáo Social.
Sala das Reuniões da Comissão, 11 de agosto de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 254, DE 1992
Faço saber_ que o Senado Federal aprovou, e
eu,
• Presidente. nos termos do art. 48, item 28.
do Regimento 1nterno, promulgo a seguinte
, DE 1992
RESOLUÇÀO N'
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
contratação de operaçao de crédUo externo, no valor
equivalente a até US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao finaneiamento parcial do Programa de Modernização dO Setor de Saneamento, a
ser executado pelo Ministério de Ação Social.
Art. J9 É a República Federativa- do Brasil, na forma
das Resoluções n" 96, de 1989 e 17, de 1992,~do Senado
Federal, autorizada a ultimar contratação de crédito externo,
no valor equívalente a atétJS$250,000,00.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco
Internadonal de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD.
Parágrafo único. A operação de crédito, definida no
caput deste artigo, destina-se ao financiame-nto parcial do Pro-
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grama de Modernização do Setor de Saneamento, a ser executado pelo Ministério da Ação Social.
Art. zo;o As condições fmanceriã:S--básicas da operação
---de crédito externo são as _seguintes:
1- autuário: República Federativa do Brasil;
II -credor: Banco Internacional de Reconstrução. e Desenvolvimento - Bird;
III -valor: US$250,000,00.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte~americailos);
---IV -prazo: quinze anos;
V- carência: cinco anos;
VI- *juros: 0,5% ao ano, acima do custo de captação
-do Banco, cotados no semestre precedente ao que irá iniciar,
contados semestralmente ein lo;o de abril e }'i' de outubro de
cada ano;
VII- comissão de compromisso: 0,75% ao" ano sObre
o montante não desembolsado, contados a partir de sessenta
dias após a data da assinatura_ do contrat9, paga semestralmente juntamente com os juros, em 1~ de abril e 1Q de outubro
de cada ano;
VIII- desembolso: data-limite: 31 de dezembro de 1997;
IX- a003 amortizaçãO do principal: em vinte prestações
semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira em
1Q de outubro de 1997 e a última em 1~ de abril de 2007.
ArL 3o A autorizaçõa concedida por esta Resolução de~
verá ser exercida no praZo de doze meses, a contar de sua
publicação.
Art. 4Q Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão
a redação final: (Pau.:;a.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 3:
~ PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 366,
c, do Regimento_Intern_o.)
- Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução
n" 57, de 1992 (apresentado pelo Senador Jonas Pinheiro como conclusão de seu parecer de plenário) que
autoriza a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor equivalente a até duzentos e sessenta milhões de_ dólares entre a Petrobrás
S, A. e o Banco Internacional de, Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, financiamento parcial do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 7 do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
,4~pro-vado o -projeto,- a matéria- vai à- -Comis-são D!retma
para redação finaL
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa,
parecer"-âa Comissão Diretora oferecendo redação final da
matéria, que será lida pelo Sr. Primeiro Secretário.
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É lido o seguinte
PARECER DA COMISSÃODlR~TORA
N• 255, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n? 57, de
1992.

A Comissão Diretora apresenta a redação final do P,rojeto
de Resolução n 9 57, de 1992, que autoíiia -ã contratação de
operação de crédito externo, com garantia da União, no valor
equivalente a até US$ 260,000,000.00 (duzentos e sessenta
milhões de dólares), entre a Petrobrás- Petróleo Brasileiro
SIA e o Banco Internacional para Reconstrução e Des-envolvimento - BIRD, para financiamento parcial do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento_.
_
Sala das Reuniões da Comissão, 11 de agosto de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 255, DE 1992
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Pre.,
sidente, nos termos do art. 48, i,tem _28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza a contratação de operação de crédito extemo, com garantia da União, no valor equivalente a
até US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de
_<lólares), entre a Petrobrás -- Petróleo Brasileiro S/A
e o Banco In~rnacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, para financiamento parcial do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
Art. 1"' É a_utOrizada, noS termos da Resolução Õ."' 96,
de 1989, a contratação de o(>eraçâó de crédito externo, com
garantia da União, no valor equfvalente a até
US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de .ilólares
norte-americartós) entre a Petrobrás - Petróleo Brasileint
SIA e o Banco· Interna_t:iona_l para Reconstrução e Desenvolvimento ~BIRD. ' .
. -'.
.
·
ParágraJO únicÓ. -~-A operação de crédii:o ora autoiiiã.dã
destina-se ao finaitciamento -parcial do PrOjeto Polidutos e
Estação de Hidrotratamento.
"
_,
Art. 2~ -As ·condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes: · ' ·
· .·
a) valor do empréstimo: US$260,000;ooo.oo (duzentos e
sessenta milhões de dólares norte americanos);
b) prazo: quinze anos;
c) carência: cinco anos;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguaiS e
consecutivas, venCendo-se a primeira em -1 9 de fevereiro de
1997 e a última em 1' de agosto de 2006 (as"âatas estij:>úladas
para repagamento·poderão ser prorrogadas p3ra manter correlação com a efetiva data da assinatura do contrato);
_
e) juros: 0,5% a.a. ã.círila do custo de cª"ptação do Banco
apurado no semestre precedente, semestralmente vencidos,
em 19 de fevereiro e 1"' de agosto de cad.a ano~
f) comissão de compromisso: 0,75% a.a·. sobre o montante não desembolsado, contados a partir de sessenta dias
após a data da assinatura do contrato, semestralmente vencidos, em 19 de fevereiro e 1"' de agosto de cada ano;
g) desembolso: data-limite em 31 de dezembro de 1994.
Foi acordado com o Bird a postergação da data-limite de
desembolso para 31 de dezembro de 1995.

'.

.
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Art. 39 A autoriza-ção concedida por" esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses a contar de sua
publicação.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão
a redação final.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o-aprovam- queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Aprovado, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porte !la) - Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
.
No 17, DE 1992 .
(Em regime de urgência-, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 17, de 1992 (apresentado pela Comissão- de Assuntos
Económicos como conclusão do Parecer n"' 91, de 1992)
que autoriza a República Federativa do Brasil a ultímar
contratação de operação de crédito externo, no valor
de cento e sessenta e sete milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento·- Banco Mundial, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se·
nador Odacir Soares, contrário às EmendaS fl\>5 1 e
2.
A discussão da matéria foi encerrada na sessáo ordinária
de ontem.
Em votação o projeto, sem prejuízo ·das em-endãs.
O Sr. Odacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la) - Concedo a
palavra ao nobre Se_nadot Qdacir_Soares,_para encaminhar
a votação.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-,- AC. Para encaminhar.
Sem revisão do orador_) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero registrar a importância desta votação, deste projeto
de resolução, que consubstancia corno iniciativa do Presidente
Fernando Collor, no sentido de obter do Senado Federal auto~
rização para contratação de elnpréstimo de crédito exteiUO
junto ao Banco Mundial, destinado a um programa de pólos
floreStais e agropecuários do Estáao de Rondônia.
Esses programa está estimado em tomo de 230 milhões
de dólares americanos, dos quais cerca de 200 milhões de
dólares são da responsabilidade do Governo Federal, e 30
milhões são da responsabilidade do Governo do Estado de
Rondônia.
É um programa do Governo Federal que, inclusive, foi
elaborado, corno muito bem disse ontem o Senador Ronaldo
Aragão, ainda no Governo do PMDB, no Governo anterior.
Na gestão do Governador Oswaldo Pia_na_foi apiiniOrado e,
por este, também, instruído de forma a vir o Banco Mundial
admitir o seu fínanciamento.
Esse projeto foi o que teVe a tramitação mais demorada,
aqui, no Senado Federal e que teve sua tramitação obstruída,
exatamente, pelo PMDB, como eu disse ontem, a pedido
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- e quero registrãt isso aqui agOra....:::.._ do Senador Amir Lando

e do Senador Ronaldo Aragão? que sensibilizaram o Líder
Humberto Lucena, no sentido de que esta matéría Dão fosSe
aprovada, como têm sido _aprovadas todas as matérias deste
tipo, no Senado Federal. Um exemplo é o do Prodeagro,
de Mato Grosso, que, apesar de ter entrado no Senado posteriormente, num prãzo recorde de 48 horas, foi apreciado em
regime de urgência urgentíssima, aprovado e cuja resolução
foi enciüninhada ao Presidente da República que pôde encaminhá-la ao Banco Mundial, estando o Governador Jaime Campos disposto a dar início ao programa de importância f~:~nda
mental para o desenvolvimento do Estado de Mato Gfosso.
Tive oportunidade de ser o Relator da presente matéria
na Comissão de Economia, fui relator das emendas apresentadas por Senadores da Oposição e ontem voltei a relatar
essas emendas rejeitando-as. A primeira porque, a meu ver,
violentava o texto da_ Constituição. Desejava o Senador Ronaldo Aragão remeter aos municípios do Estado de Rondônia
atribuições que são próprias do Estado, e que poderiam ser
remetidas como decorrência de um projeto de lei a ser votado
na Assembléia Legislativa, não sendo, em conseqüência, matéria da competência do Senado Federal. A segunda emenda
também foi por mim rejeitada porque não servia aos propósitos do programa.
Deixo, aqui, bastante claro, que esse projeto é importante
para o Estado de Rondônia. Nós, do Governo, tivemos todo
empenho no sentido de aprová-lo em prazo rec_orde, assim
como são aprovados todos os projetes desse tipo. Lamentavelmente, encontramos a obstinada_ obstrução do PMDB. O __
Uder Marco_ Maciel desenvolveu todo o tipo de esforço possível para vencer essa resistência do PMDB, mas ilão teve sucesso .. Nós, inclusive, apresentamos, em três oportunidades, trés
requerimentos de urgência urgentíssj!pa que foram prejudicados porque o Senado não tinha quorum suficiente para a
sua aprovação. Depois, veio O recesso_ de julho, e agora, por
iniciativa do Senador Ronaldo_Aragão, o Senador Humberto
Lucena subscreveu um requerimento, colheu-as assinaturas
de outras lideranças, estando a matéria para ser votada neste
momento.
Como disse, ontem, Ofereci parecéres Contra as emendas
oferecidas pela Oposição. Desejo ressaltar que é um· projeto
importante para o Estado de Rondônia, o Presidente Fernando Collor tem to_q9 o interesse nesse projete_., vai ser fiel
à execução desse projeto. No orçamento da União deste ano
e no orçamento plurianual de invetimentos dã.: Uniã9 paraos exercícios de 1992 e exercícios subseqüentes já estão alocados os recursos da responsabilidade da União Federal que,
juntando-se aos recursos do_ Banco Mundial, que neste momento estão sendo contratado$, vão propicí3.r a implementação e a execução desse projeto.
Era este o encaminhamento que queria fazer ,lamentando
que o Senado Federal tenha se comportado dessa forma, impedindo que um projeto da maior relevância pata o Estado
de Rondónia demorasse praticamente 6 mese.s .aqui tramitando, quando outros projetes de igual conteúdo são aprovados em 24 horas.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para ~entafiii'~
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, gostaria de subscrever o acordo firmado pelos Senadores
Odacir Soares e Ronaldo Aragão em tomo- da aprovação do
projeto.
Entendo que por dizer respeito a um programa de investí..:
mento, cuja fonte de financiamento não só é idône_a como
é recomendável, merece, antes tarde do que nunca, a aprovação da Casa.
Não posso me furtar, Sr. Presidente- pedindo a sua
complacência, em dizer que Rondônia também é a prátiCa
de muitos catarinenses. Não são poucos os que para lá forãm
ajudar a fazer a grandeza daquele Estado. Catarinenses Aué
foram para lá, tão catarinenses quânto aos que estão, nos
assistindo neste momento~ lá da região do vale do Itajaí. (Palmas.)
~

~

·~~

~

·~~

~~

~~

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Votação do
projeto sem prejuízo das emendas.
Os Si"s-. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar, pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra
V. Ex'

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, evidentemente, concordamos plenamente com a
aprovação desse projeto que é do interesse do Estado de
Rondônia, não só porque o nosso Partido, no Governo do
Estado, teve a iniciativa e a tespOnsabilidade de criar essa
proposta, de elaborá-la, de implemeritá-la e de transformá-la
em realidade, mas também porque esse é um projeto que
teve uma longa história ttamitacioilal. O projeto foi criàdo,
Sr. Presidente, em janeiro de 1990 e as negociações só se
concluíram em dezembro de 1991.
Tem razão o Senador Odacir Soares: foram seis longos
meses_ de tramitação aqui no Senado, e uma tramitação tão
demorada, tão longeva, acaba sendo contrária aos objetivos
do projeto, que é o do atendimento imediato às necessidades
de expansão dos programas de reflorestamento e de melhorias
para as operações no plano agropecuário e florestal de Rondô..:
nia ou chamado Planafloro.
Mas, é preciso ressaltar que se aqui, no Sen3.do, levou
seis meses, esse projeto também levou um ano, Sr. PreSidente,
na Assembléia Legislativa de Rondónia. E lá quem fez a
obstrução foi Q_ PFL, o Partido ·do Senador Odacir Soares.
Portanto, esse é um fato que também precisa ser ressaltado,
esse é um fato que também precisa ser registrad_o.
O Sr. Odadr Soares - V. Ex' e~ tá mal informado._
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não existe, Sr. Presidente,
a responsabilidade do PMDB no atraso, na longevidade pela
qual passou o projeto.
O Si-. Odaclr Soares - V. Ex~ está mal infÕrolado, só
queria dizer isso. Não procede o que V. Ex~ está dizendo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O Senador Odacir Soares.Stá
dizendo que não procede a informação. Nós temos essa informação de Rondônia. S. Ex~. evidentemente, não pode fazer
o aparte, porque estamos em encaminhamento de votação;
mas anti-regimentalmente está intervindo e dizendo que não
tem procedência a informação que estou dando. No entanto,
recebi essa informação de pessoas fidedignas que não só parti-
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Bancada, entre os quais S. Ex+ citava especialmente o nobre
Senador Ronaldo Aragão, que se insurgira já na ComisSão
de Economia com relação à aprovação do projeto, inclusive
pedindo verificação de quorum, e que posteriormente também
manifestara ao nobre Líder do PMDB seu desagrado com
a aprovação da referida matéria.
Daí por que, em duas oportunidades, a urgência "b"
que havíamos solicitado não obteve, não logrou a sua aprovação.
Ma~ isso não- me impede, Sr. Presidente, de dizer, de
ressaltar, de destacar e de fazer ressair com toda ênfase o
papel que desempenhou o nobre Líder do PFL, o Senador
Odacir Soares que, em mais -de uma oportunidade, qu~r na
Comissão de Economia, da qual sou membro, Sr. Presidente,
quer aqui, no plenário, tentou que f~sse obviada a1:ramitação
dessa matéria; aliás, se comparada a tramitação dessa-mâ.tétia
com a de projetes de resolução semelhante, vàrtibs verificar
facilmente que essa teve uma dilação maior de tempo que
as demais, e aí reside, a meu ver, a explicação que· estou
dando a esta Casa com relação a demora da aprovação dessa
proposição. .
.
.
-Faço. ques.tão de qsar çla palavra, Sr. Presidente, nesta
hora, neste encaminhamento de votação, para que fiquem
. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em votação_
(Pausa.)
claras as questões e para que se rec-onheça, de modo especial,
O Sr. Marco Maciel - s-r. -presidente, peço a palavra o enonne trabalho que foi desenvolvido pelo nobre Senador
para encaminhar a votação.
- -Odacir Soares, como representante do seu Estado, zeloso~
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) _ Concedo a Clildadoso com os pleitos que dizem respeito à sua comúnipalavra a V. Ex~
- dade. S._ Ex~ foi~ sob o aspecto, determinado e, mais do que
determinado, extremamente diligente.
O SR. MARCO MACIEL (PFL'_:_ PE: Para encaminhar
Sabe V. Ex', Sr. Presidente, sabem V. Ex~, Srs. Senadoa vota"ção.· Sem revisão do orador.) -·Sr. Presidente, desejo,
res, que n&Q é fácil obter a urgência b porque ela pressupõe
em rápidas palavras, no ·momento .em que rios preparàinos
inicialmente~queconsigamosaassinatura·de54Srs. Senadores.
para votar 'o réíef'idó prbjetó de' resolução,· destacar o. que
E o nobre Senador Odacir Soares.conseguiu em três oportuhip
me parece de inteira justiça neSte iúStarlte: o grande trabalho
dades, graças aos seus esforços e ao seu prestígio pessi:Jal
desenvolvido em prol da aprovação desse projeto por parte
- não posso deixar de destacar isso porque, do contrário, ·
do nobre Líder do PFL, Senador Odacir Soares. S. Ex~, desde
calar seria dei~ar de reconhecer o trabalho que S. Ex• desenque o projeto aqui cb~gou~ fez diligências, quer na Con:Ussão
volveu-, ele conseguiu em três oportunidades obter a chamade Economia, para onde o .projeto foi_distnl>u(do, quer .aqui
da \lrgência b, urgência dó art. 336, letra b do Regimerito
noplenário,atravésdopedidodeurgência,paraqueareferjcJa
Interno. E, em duas d.elas~ a urgência b caiu por evidente
proposição fosse apreciada o mais· rapidamente possíVel. Co-; .. falta de quorum, que foi de alguma forma decorrente da inexistência de um acordp político com o PMDB que permitisse
nhecedor da importância, para o. _seu Estado? da aprovação
do referido empréstimo intema~ional, entendeu o Senador
a aprovação mais relere da matéria.
Odacir Soares que~ quanto mais ;r~pidamente aprovasse esta
De mais a mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de aproveitar a ocasião para gizar, destacar mais uma vez
Casa a referida proposição, tanto melhor seria para a coni.un_io trabalho desenvolvido pelo Senador Odacir Soares como
dade que ele representa aqui nesta Câmara Alta da República.
Relator da matéria. O seu relatório bem demonstra o conheciDevo também acrescentar, Sr. Presidente, que em sucesmente que tem do assunto e a imp.ortância que S. Ex•, naturalsivas ocasiões- pelo menos em três--S. Ex~ cP,egou inclusive
mente, dá aos temas do seu Estado.
a requerer o regime de urgência. urgentíssima, ·a Chamada
E, por fim, Sr. Pre"idente, Srs. Senadores, quero dizer
urgência que está capitulada no art. 336, letra b, do ,nossa
Regimento Interno. S. E~ todavia, não Obteve o- rec;onhetambém que isto, de alguma forma, vem ao encontro de uma
política que o Governo Federal vem desenvolvendo, através
cimento dessa urgência, posto que o PMDB entendeu que
de empréstimos internacionais, com bancos multilaterais de
a matéria deveria ser melhor examinada. Em fac:e dessa:s-colocações em pelo menos dua.s oportunidades, senão três, a procréditos que se caracterizam, como é o caso do empréstimo
____ o_,-____ __
com o BIRD, por taxas mais favoráveis de juros; ou seja,
posição não foi aqui aprovada._ _ __
Aliás, certa feita conversei com o Uder ,do PMDB, o
Com -fiDafi_Ctamentos em condições mais positivas, mais adequadas ao perfil de nosso País.
Senador Humberto Lucena, fazendo uma ponderação no sen-_
tido de acelerar a tramitação dessa matéria, já iileSino pcirqüe
Daí por que, Sr. Presidente, concluindo as minhas palavras, gostaria de dizer que o nosso ponto de vista é de que
a tradição Da Casa é geralmente fazer com que os regtines
de urgência ._sejam aprovados consensualment~; mas não fui; =o prOfeto deve ser aprovado, pois concorre, como salientou
Sr. Prc;siden~e, feliz no meu intento. S. Ext, em mais de uma
aqui o Senador Odacir Soares na sua exposição, para a melhooportuníóade_, fez questão de dizer que não cOncordava com
ria da condição de vida do nosso povo, de modo especial
a população do noroeste do nosso País e, de modo particular,
a urgêricia: paia ess~ matéria, ertrfunção de demandas e solicitações que e-stava recebendo de ilustres integrantes de sua
os habitantes do novo Estado de Rondônia.
ciparam. mas acompanharam os fatos com toda a proximidade,
o que. lhes dá fidedignidade, Sr. Presidente.
Quero dizer mais, quando o Senador Ronaldo Aragão
apôs ao projeto duas emendas, foi para torná-lo mais democrático, para tomá-lo mais participativo, para fazer ·com que
os municípios, que são parte estritamente interessadas nessa
matéria, também possam participar. De modo que não são
emendas obstrucionistasy não é uma ação deliberadamente
obstr_ucionista. Foi um projeto de conteúdo_democrático, através de uma e.menda que visava a participação dos municípios;_
na sua administração, que .levou a, quem sabe, algum atraso
a mais aqui no Senado Fc:;:deral. ~
Mas, de qualquer form_a;é ®portante registrar a valldade ·
do projeto, a sua importância· para o desenvolvimen~o_ dç:>__
Estado de Rondônia; é u:mempréS:tin\6 contraído a juros· baixos, como sói aconteCet-cOrti oS empréstimos junto ao Banco
Internacional de RecOnstrução- e Desenvolvimento, o Banco
Mundial.
De modo que sorrias inteirarrierite favorãVets, Sr. PreSi.:dente.
·
Era o que tinha a dizer.
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O SR- PRESIDENTE (Lucldio Portella) palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão~

Concedo a

O SR- RONALDO ARAGÃO(PMDB ..:..._ RÕ.-Paraenca:
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. P~esi4ente,
Srs. Senadores, quero referir - como já o fez o Senador
José Fogaça, ao falar pela Liderança do PMDB -:__g_ue este
projeto teve o seu início nó goVetno-do-PMDB, mas, no
governo seguinte que também era do PMDB, teve a sua trami-

tação obstruída; por isso demorou mais de um a·no. Então
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A matéria vai à Comissão DiietOra para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Lucídlo Portdla)- Sobre a mesa,
redação final da matéria que será lida pelo Sr. 19 SecretáriO.
.
É lida a seguinte
.
PARECER N• 256, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução o• 17, de
1992-

não procedem as afirmações de que o projeto-foi· obstruído
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
aqui no Senado; foi obstruído desde há um ano.
de Resolução n~' 17, de 1992, que autoriza a República FederaQuando solicitamos, na Comis".ão de Assuntos Econótiva do Brasil a ultj.mar a cQntratação de operação de crédito
micos, que o projeto fosse melhor instruído, foi po:ç<i_üe. a
externo, no valor de US_$167,000,000.00 (cento e sesserita
antiga Resolução n~' 58 dizia que todo_o projeto de emprése sete milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco
timos teria que vir na língua pátria, e grande número das
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - Banco
infoirriaç6es contidas no Projeto_Planafloro e"stavam em inMundial.
glês. _Dessa maneira, estávamos, simplesmente, cumprindo
Sala de Reuniões -da ComissãO~ 11 âe agosto de 1992.
o que esta Casa aprovou ao pedirmos que fosse feita a tradução
das informações do Banco Mundial para o Português; nada . -Mauro Beoevides, Presidente-Alexandre Costa....,.- Relator
- Lucídio Portella, Beoi Veras.
maisdoqueisSo.
_
______ _
Quero dizer, Sr. Presidente, que fazemos- oposição ao
ANEXO AO PARECER N' 256, DE 1992
governo do Estado, mas não fazemos oposiçãq__ao ~~stado.
Redação final do Projeto de Resolução o~ 17, de
Penso que há um equívoco·da Liderança do-GOverno quando
1992diz que é -um incentiVo da política econômíca _atual. Não é
FaÇo saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presiassim. Este- projeto iriã ser apl-ovado nO "GOverno do Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
dente Samey, o que caracteriza que não é mérito da política
promulgo a seguinte
económica do atual Presidente. De modo que se existe mérito,
seria do ex-Presidente Sarney; o projeto teve a sUa traniitação ·
.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
e a sua aprovação no Góverrio ailtcrior. -- - Autoriza
a
República
Federativa
do Brasil a ultimar
Eram esses esclarecimentos que gostaria de trazer, além
de
operação
de
crédito
externo, no valor
a
contratação
de aduzir que quando propusemos as emendas· foi para que
de US$167 ,000,000.00 (cento e sessenta e sete milhões
os municípios.- porque entendemos qUe o município tem
de dólares norte-ame_ricanos), junto ao Ba;nco Interna~
a responsabilidade por estar mais perto do cidadão - pudes~
ciooal de Reconstrução e Desenvolvimento - Banco
sem fiscalizar, pudessem gerir-esses recurSõs ·que seriam do
Mundial.
Banco- Mundial. Nesse sentido, houve uma emenda apresentada pelo Senador Coutinho_Jorge e outra pelo Senador MarArt. 19 É a Repúblic3.- Federativa do Brasil, na forma
__ da Resolução n 9 96_,de 1_989, do Senado Federal, autorizada
cio Lacerda.
_
_ .
___ "~- __ ~Não é mérito pessoal meu. Se mérito_- f:xiste, -pertence ·_a contratar operação de crédito externo, no valor de
aos Senadores do Estado de Rondônia: Odacir .soares,- Âmir
US$167,000,000.00 (cento e sessenta e sete milhões de dólares
Lando e este humilde representante.
norte-am.eri~nos), jtihto ~o Banco Internacional de ReconsQuanto à.demora, leritbro Cpie há-ProjetCis·que·aemorãm
truÇão e Desenvolvimento --=-Banco Mundial.
aqui, no Senado, dois, três, quatro ou cinco anos; ·eSte_ -~ão
· P3rág!afo úniCo~ A operação de créditO externo defié o projeto que mais- demorou nesta Casa~ E só demorou
nida neste artigo destina-se ao finariciamento parcial do Plano
porque estávamos cuinprindo -quero aqui repetir- aquilo- Agropecuário e Florestal de Rondônfa- Planafloro, coordeque dizia a Resolução n<? 58; nada mais. Se isso é estranho
nado pela Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presipara aqueles que condenam _a atitude, quero esclarece_r q_ue
dência da República.
foi porque estávamOS cU:Mpriiú:lô a lei, soriiente 'isSO.
.
.
Art. 2<? As condições financeiras básicas da operação
E quero aqui dizer que o PMDB, depois das informa-ções
de c(édito- e*~emO São as seguifiteS:
vindas através do Minist.éfid-:da Economia~ está·aprovaildo
a) Valor: US$167,000,000.00 (cento e sessenta e sete mio Planafloro.
lhões de dólares norte-americanos);
Eram essas as coriSideraçóes, Sr. Presidente, Srs. Senado- b) prazo: quinze anos;
res, que tínhamos a dar a respeito deste projeto.
c) taxa de juros: calculadas à taxa de 0,5% a.a., acimá
do custo de captação dos recursos pelo Banco, apurados_ no
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação
semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivao projeto sem prejuízo das emendl\s.
d_os semestralmente, em 15 de maio e 15 de riovembro, de
Os Srs. Senad_ores que o aprovam queiram permanecer
~ cada ano.
sentados. (Pausa.)
--d) amortização: vinte prestações semestrais, iguais e conAprovado.
secutivas, vencendo-se a primeira em 15 de maio de 1997
Votação em globo d~s emendas_ n9s 1 e 2, de parecer
~ e a última em 15 de novembro de 2006;
contrário.
e) comissão de compromisso: 314% a.a., (três quartos
Os Srs. Senador_es _que as aprovam queiram permanecer
por cento) sobre os saldos do empréstimo não desembolsado, .
sentados. (Pausa.)
- ___ pagos semestralmente, juntamente com os juros.
Rejeitadas.
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Art. _39 A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses a contar _da _sua
publicação.
.
.
___ _ .. ___.. __ .
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em discussão
a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, passa..-se à ·votaÇão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram petmanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 10:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmaran•67, de 1989 (n' 1.148188, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da R~pública, ·que dispõe
sobre as ações de prevenção e controle das zoonoses
urbanas e dá outras providências, tendo Parecer, SOb
n"215, de 1992, da Comissão de Assuntos Sociais, favo, ráv'el ao projeto, c:om as·Eme_ndas de n~'' 1 a 4:-CAS.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de ontem.
' P3.ssa-se à' votação _do proje'tó,_ sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1989
' (N• 1.148-B/88, oa Casa de origem)

, Dispõe sobre as ações de prevenção e controle das
zoonoses urbanas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Esta lei regula, em todo o território nacional,
o desenvolvimento de ações objetivando a prevenção e.o con~
trole de zoonoses urbanas.
Art. 2• O Poder Executivo, por inte.;Ínédio do Minfs:
tério da·Satíde, coordena_rá o Programa Nacional de Zoonoses
-'- PNZ, ein articula-ção com os demais órgãos federais, estaduais e municipais cOm~petentes.
Art. 39 Para os efeitos dest~ lei, entende-se por:
I - zoonoses: infecção ou do_e_nça infecciosa transmissíVel
naturalmente entre animais vertebrados e o homem;
II - autoridades. de saúde: as autoridades competentes
dos órgãos integrantes da estrutura organizacional das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
_
_
_
Art. 4"' ·constituem objetivos básicos do Programa Nacional de Zoonoses - PNZ: . .
.
I - reduzir a morbidade e a mortalidade bem como os
sofrimentos humanos causados pelas zoonoses urbanas mais
prevalentes;
_
II ~ prevenir as infecções humanas transmitidas pelos
animais, direta ou indiretamente (vetores e alimentos);
m -prevenir a saúde da população urbana, mediante
o emprego dos conhecimentos e experiências da saúde pública.
Art. 5"' Na execução do Programa a que se refere o
artigO anterior, ter-se~á em vista:
I -promover a mais ampla integração dos recursos humanos, técnicos e financeiros federais, estaduais e municipais,
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principalmente para que os municípios possam dispor de Uma
estrutura física, orgânica e técnica, capaz de atuar rio cOntrole
, e/ou erradicação de zoonoses;
- n-.:..... promover a articulação com organismos nacionais
e intenl3cionais de saúde;
III -promover açôes que poSSibilitem melhorar a qualidade do diagnóstico laboratorial para raiva humana e animal,
cal~ar, leptospirose, e outras zoonoses;
IV -implantar ações permanentes para controle de animais mordedores, com previsão_ de instalações, equipamentos
específicos e pessoal capacitado;
-- _V -promover a estimular o sistema de vigilância epidemiológica para zoonoses;
VI- promover a capacitação de recursos humanos em
todos os níveis (eleroeptar, médio e superior) nas três esferasdo Governo (federal, estadual e municipal);
--VII -promover ações de educação em saúde e.Q intercâmbio técnico-científico.
Art. 6<:>- Todo proprietário ou possuidor de animais, a
qualquer titulo, deverá observar as disposições legais e regulamenta_tes pertinentes e a dotar as medidas indicadas pelas autoridades de saúde para evitar a transmissão de zo~n95es às
pessoas.
Art. 7' É obrigatória a vacinação dos animais __ coiltra
as doenças especificadas pelas autoridades de saúde competentes.
Art_. 8' São _obriga~os a notifiCar as zoonoses que as
autoridades de saúde declarem como de notificação obrigatória:
I -o veterinário-que toMe conhecimento do caso;
II - o laboratório que haja estabelecido o diagnóstico;
ITI -qualquer pessoa que tenha sido agredida por animal
doente ou suspeito, ou que tenha sido (IC(}meti.da_Qe_ çlq~nça
transmitida pelo animal, e o :rilédico que tenha aten~iclo o
paciente.
Art. 9' O proprietário ou possuidor de animais doentes
ou suspeitos deverá submetê·los a observação, isolamento e
cuidad~s, ~na fo~a determinada pela autoridade de saúde
com,petente.
Parágrafo único. A autoridade de saúde poderá ordenar
a apreensão, o isolamento para observação, e o sacrifício de
animais acometidos de doenças, abandonados ou arrecadados
nas vias públicas, que não forem reclamados nos_ prazos fixados.
Art. 10. As pessoas real ou presumivehnente infectadas
por animal doente ou supostamente raivoso submeter~se-ão,
conforme o caso, a quarentena, tratamento ambulatorial ou
internação hospitalar, a critério da autoridade sanitária-que,
mediante justificação médica, solicitará a competente deterininação judicial~ em caso de recusa do paciente.
Art. 11. Os proprietários, administradores ou encarre·
gados de estabelecimentos ou lugares onde hajam permanecidos animais doentes ou suspeitos de padecer de doenças
tr~m.issíveis ao homem, de notificação obrigatória, ficam
obrigados a pro-ceder à sua desinfecção ou desinfestação, conforme o caso, devendo observar, ademais, as práticas- óide·
nadas pelas autoridades sanitárias competentes.
Art. 12. A autoridade sanitária, por si, ou através de
fm:;acionário credenciado, poderá solicitar aos proprietáriOs,
residentes ou moradores de imóveis de qualquer natureza,
permissão para a realização de exames, tratamentos, captura
ou sacrifício de animais doentes ou suspeitos nas dependências
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do imóvel, cabendo à autoridade judiciária, à vista de solicitação fundamentada, decidir sobre os casos de recusa.
§ 1'i' Os proprietários ou encarregados de animais ficam
obrigados a sacrificá~los; seguindo as instruções da autoridade
de saúde competente, ou a entregá-los, para seu sacriffcio,
aos funcionários competentes, quando assim for determinado.
§ 2'~ Os animais suspeitos oU que houverem_ mordido
ou arranhado qualquer pessoa serão isolados e observados
durante 10 (dez) dias.
§ 39 Todos os animais encontrados nas vias e nos logradouras públicos serão apreendidos, podendo ser sacrificados
após o prazo de 3 (três) dias, se não forem reclamados pelos
seus proprietários, os quais, uma vez identificados, deverão
ser previamente notificados.
Art. 13. O transporte de animais doentes e a disposição
de cadáveres de animais que houverem sofrido de zoonoses,
serão efetivados na forma determinada pelas autoridades de
saúde competentes.
Art. 14. Ficam proibidas a colllercialização e/ou entrega ao consumo de carnes ou subprodutos de animais mortos
ou sacrificados por haverem sido acometidos de zoonoses.
Art. 15. - A permanência de animais só serã permitida
quando estes não ameaçarem a saúde ou a segurança das
pessoas e quando o lugar em que forem mantidos reúna condições de saneamento estabelecidas pela autoridade de saúde
competente, a fJJD. de que não se constituaOl em focos de
infecção, criadores e vetares de enfermidades transmissíveis,
causas de doenças ou de insalubridade ambiental.
Art. 16. Ficam proibidos a pennanência e o livre trânsito de animais nos logradouros públicos, tais como mercados,
feiras, praças, praias, piscinas, estabelecimentos hospitalares
e outros de saúde, escolas, clubes esportivos e recreativos,
casas comerciais e estabelecimentos industriais ou <X)merciais,
bem como em halls de edifícios, suas escadas, elevadores,
patamares e áreas de uso comum.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição prevista neste
artigo:
I -os estabelecimentos; legal e adequadamente instalados, para a criação, venda, exposição, competição e tratamento de animais, e os abatedouros, quando licenciados pelos
órgãos de saúde competentes;
II - a permanência de animais em logradouros públicos,
quando acorrentados, açaimados, vacinados e com registro
atualizado, quando for o caso, e conduzidos pelo responsável
ou seus respectivos proprietários.
Art. 17. Os animais utilizados em tração de carroças,
os Uestin3.dos a locais de exposição oficial, exibição, corridas
de prado, e os empregados no transporte ou passeio, quando
devidamente contidos e acompanhados por seus proprietários
ou responsáveis, somente poderão trafegar na via pública
quando obedecido o itinerário preViamente estabelecido pelos
órgãos competentes.
Art. 18. Compete aos órgãos da Secretaria de Saúde
Municipal, diretamente, ou em cooperação com a Secretaria
de Saúde Estadual, o combate às zoonoses.
Art. 19. Cabe às Secretarias de Saúde dos Estados e
dos Territórios, devidamente articuladas com o Ministério
da Saúde, tendo em vista a freqUência da doença, as possibilidades de epidemias e riscos de propagação à área de mais
de um município, estabelecer as prioridades para o controle
e erradicação de espécies responsáveis pela ocorrência de propagação de zoonoses.
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Art. 20. OS Estados e Municípios poderão instituir- a
obrigatoriedade do registro de animais, especialmente no que
tange à população canina, bem como o credenciamento de
instituições idóneas para tal fim, além daquelas da rede oficial,
disciplinando os procedimentos pertinentes àquele ato e estabelecendo as obrigações dos proprietários ou resporisáveis
pelos animais e das instituições credenciadas.
Art. 21. As autoridades municipais adotarão as medidas técnicas indicadas pelas autoridades de saúde na execução
dos trabalhos relacionados com a coleta, transporte, tratamento, disposição sanitária dos dejetos, limpeza das vias públicas, e outros, de modo a impedir a proliferaÇãO de insetos
e roedores que ponham em risco a saúde da população.
Art. 22. Os proprietários ou responsáveis por construções, edifícios, ou terrenos, qualquer que seja o seu uso ou- finalidades deverão adotar as medidas indicadas pelas autoridades de saúde competentes, no sentido de mantê-los livres
de roedores e de outros animais prejudiciais à saúde ou ao
bem-estar do homem.
Parágrafo único. Os pi'óprietários Ou tespóiisáVCis por
construções de edifícios ou por terrenos, deverão impedir o
acúmulo de lixo, restos de alimentos ou de outros materiais
que servirem de alimentação ou abrigo de roedores, e adotar
outras providências a critério das autoridades de saúde competentes.
Art. 23. Os órgãos- ou entidades estaduais e municipais
responsáveis pela coleta de lixo, concorrerão para o- atendimento do disposto no artigo anterior, promovendo a execução
regular daqueles serviços, bem como a manutenção de locais
e métodos apropriados para evitar o abrigo, a proliferação
e a alimentação de roedores, observando para tanto as instruções emanadas dos órgãos de saúde competentes.
Art. 24. A inobservância do disposto nesta lei configura
infração de natureza sanitária, sujeitando os infratores às penalidades previstas na Lei n• 6.437, de 20 de agosto de 1977,
que poderão ser aplicadas pelos Estados e Municípios.
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Votação em
globo das Emendas n" I a 4.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram pennanecer
sentados.
Aprova<ias.
A matéria vai à Comíssão Diretora para redação finaL
São as seguintes_ as emendas aprovadas:
EMENDA N• 1 - CAS

Dê-se ao caput do art. 89, a seguinte redação:
"Art. 89 São obrigados a notificar as zoonoses
que as autoridades de saúde declarem como de notificação obrigatória, além das pessoas previstas no art.
8• da Lei n• 6.259 de 30 de outubro de 1975, as seguintes."
EMENDA N• 2-CAS

Dê-se ao inciso III do art. 4"' a seguinte redação:
"ID- proteger a saúde da população urbana, mediante -o emprego dos ~onhecimentos e experiências
de saúde pública."
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EMENDA N• 3- CAS

Redijã.-se o inciso U do ª-It~ _39 nQS)ieguintes ·te~o~:
"II -.autoridades de saúde; as autoridades competentes dos órgãos integrantes da estrutura organizacional das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios."
EMENDA N• 4-CAS
Suprima-se do texto do art. 19 a expressão "e dos territórios".
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -lleiJltl:
Votação, em turno único, do Requerimento n' 248,
de 1992, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos tennos regimentais, a transcrição, D.os
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "A Nova
Realidade Militar", de autoria do Senador Jo~ Sarney,
publicado no jornal Correio Braziliense, ~içãó -4e _ 8
de maio_ de 1992,
Em votaÇão o requerimento.
_~ __ ,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
_ __ __ ·""_,, _ ,,_____ _
A Presidência fará cumprir a deliberação do :Pienjriçi.
É o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada:
A NOVA REAUDADE MILITAR

Jooé Sarney
Não há como cometer a hipocrisia de afirmar que o pro~
blema militar não é grave. Não se trata de sua participação
política, nem de ameaça de mais uma invasão institucionâl.
A verdade é que temos necessidade de redefinir a- PoSiÇão
dos militares em relação ao poder político, que é -·vamos
repetir mais uma vez - , a síntese de todos os poderes.
A raiz do problema não é necessariamente o sOldo, embo~
ra seja este uma das faces mais draináticas do caso, mas o
espaço que os militares têm que ocupar, afastados da política,
porém profissiOnalizados, sem regalias nem mordomias, inas
com respeitabilidade, condições de vida decente_s,_ meios para
exercer sua missão, sem discriminação, hostilidade, n~m rejei~
ção.
- . ..
Nenhuma nação moderna vive sem Forças Armadas: "As
instituições militares em sua origem_são a imagem das nações
onde aparecem"; "Forças Armadas são símbolos de soberania, emblemas de progresso técnico e de modernidade da
virada do século", afirma Alain Rouquié, que.. fião -tem· qualquer simpatia pelas armas.
A Constituição brasileira diz no "art. 142-- As Forças
Armadas ... destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos
poderes constitucionais_, e por- inj.cia~_i':':a_ de qualquer destes,
da lei e da ordem".
' Ora, a Lei Maior deu a elas uma função fundamental,
básica, delicada. A Constituição -de 1988 iilovoU ao retirá~ las
da obediência unilateral, sem restrição, ao Poder Executivo,
conferindo competência aos outros poderes de convocá-las
para o cumprimento da lei e da ordem. Como deixar os milita-
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res com soldos de miséria', sem: coni:lições de vida digna, sem
meios paTa~ dentrõ de suas unidades-,_ ãdestrarem-se, prepararem-~_ e estarem aptos a cumprir sua missão constitucional?
E seu status social?
No Brasil não poderia existir uln caso Fujfrt:J.õri; qüe -não
foi mil golpe In1litat do tipo pronunciamentd: No ~eru, o
ExeCútivó fechou os outros poderes. Aqui, os militares têm
a obrigaçãO constitucio-nal de defender os Q_utros. poderes e,
por iniciativa destes, assegurar-a integridade-de tõôos-,- o ideal
republicano_. H_á_ limites à -disciplina, que Dão pode sét a indisciplina contra a lei e o caminho da desorgem, com a destruição
da ordem constitucionaL
---.Também mais grave em termos de presente e futuro é
o-desestímulo à carreira militar. O_ tédio dos que estão hoje
nQ !ie;rviço__ ~ilitar e a falta_d.e moti_v~__ç_ão_ dos jovens_ para
a can:eira das al'Q.las, que exige curSos de nível a~dêmico,
est:l}.dos &istemátiços e_ uma co~tante atualização, nuin terreno
em que as mudanças tecnológicas 3ICan-çam uma dinâmica
muito grande. As dificuldades que atravesSam São desalentaclQr;:~.s.

Nãº bá_comQ confu.odir_militares e militarismo~ o-rililitarismo- é uma manifestação sÓciÕ'"-polftica extraffiilitar, isto é,
um messiariismo de _classe que.se auto-atribui funções de governo e substituição do Estado. O militarismo foi, na América
Latina, a praga dos anos_ 60.. Foi unia tendência geral baseada
na definição Kennediana dos exércitos do continente. Eles
teriam a missão salvadora de evitar a revolução comunista
exportada por Cuba. Criou':'se a doutrina da segurança interna.
Tudo issq passou. O mundo mudou. São coisas da palen~ol()gia polífiCa.-TeniõS agoraoo desafio de-um novo relacionamen~o, a ser pensado_ s_em preconceitos.- Certos- setores da
sociedade civil têm de acabar com essa visão desatualizada.
A áieã política deve discutir 9 equacionamento dessa
questão, porque hoje as Forças_Armadas são institlJ.ições aUXiliares do Congiesso. Os militares..têm U.ll.l CQmpromisso claro
com a democracia._ Foram impecáveis na "transição. Não há
mais campo para bruxarias. O caminho mais rápido de jogá-los
na política é pegá-los como miseráveis e incutir~thes·a noção
de segregação e inutilidade.
o- resto e hipocrisia e deirla"gógia.
-José Samey é Senador pelo PMDB do Amapá e ex-Presldeate da República
(19115-90).

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -Item 12:
VotaÇão; em turno úiliço~ dó-Requerimento h~251,
de 1992, de autoria do SeD-ã.Qor Esperidião Amin, solici-tando, nos-termOs regimentais, a transcrição, nos Anais
do SenadO Federal, da matéria intitulada ''0 beco visto___ _
. --de frêiite~•; pubticida DO- joritál-Folba de S~ J~a_U]Q, -ediçãode10demaiode19g2.
--. _:_: ___ ..
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sen.tados. (P , ;a.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
É a seguinte a matéria cuj"a traiJ.Scõção~é S'olicitada:
O BECO. VISTO DE fRENTE'.Janio de Freitas

É õ- autor, e não o que ele disse, a inõtivação dã.s reações
negativaS à -entrevista do ex-Presidente Joãó Figueiredo. É
o vício de dourar pílula, em vez de transmitir uma visão sincera
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das realidades, que recheia tais reações. Considerada sem
preconceitos pessoais, políticos ou ideológicos, a entrevista
de Figueiredo contém mais verdades do que qualquer outras
nos últimos anos, entre as tantas das chamadas personalidades
nacionais. Se são verdades excessivamente incómodas, é porque o Brasil é um País brutalmente incómodo. Entre outros
motivos, porque nos que têm voz de alcance público há douradores demais e sinceridade de menos.

Figueiredo tocou em coisas que lião soam bem, como
o que ele chama de "pororoca sociar•: "A revolta já está
acontecendo. Já imaginou uma favela da Rocinha, com 350
mil pessoas? Se descerem 10%, são 35 mil. Não há exército
que segure, nem polícia. É a explosão social ...
Na verdade, esses 35 mil já desceram. Acompanhados
de muitos outros milhares. Não o fizeram em uma s.ó_m_a_ssa,
felizmente. Mas os incontáveis aSsaltantes de rua, de bancos,
de residências, que agem no Rio, São Paulo e em todas as
cidades marcadas pelo contraste económico da população saíram das Rocinhas. O que permite aos douradores de pílulas
fingir que não se trata ainda de explosão social é uma peculiaridade técnica: a ação dispersa, quase individual, e não em
massa, desses tantos milhares (ou milhões?) que "desceram",
não consta dos capítulos sobre convulsão social nos manuais
de sociologia e história. Mas que é convulsão social, é. A
inteligente maneira criada pelo jeitinho brasileiro.
'"Nós nunca sofremos um trauma grande, sempre demos
o jeitinho brasileiro", diz Figueiredo. uMas, em compensação,
nunca resolvemos nossos problemas. O _País vai passar por
momentos difíceis, é inevitável. Não há força humana que
impeça o povo de se levantar contra a fome. Pode aguentar
tudo, menos ver os filhos morrerem de fome. É o que está
acontecendo. Tenho muito receio pelo nosso futuro".
É o receio de todas as pessoas que se recusam a enganar-se
ou a enganar as demais. Figueiredo: '"Não vejo perspectiva
para o Brasil, a não ser um rompimento muito forte, que
abale totalmente as estruturas do País". Alguém vê, honesta
e sinceramente? A progressão da pobreza e da miséria, da
desassistência e da absoluta falta de perspectivas, atingindo
as enormes e sempre crescentes populações comprimidas nos
centros urbanos - alguém vê uma saída flÜente e suave para
a perspectiva anunciada por esta realidade aterradora?

O que Figueiredo diz é uma coisa, outra é- a responsabilidade do regime militar na formação das realidades brasileiras atuais. Avaliar uma pela outra não passa, também, de
douração de pílula, não importa se por má~fé ou cegueira.
Mesmo porque o regime civil é dito constitucional e demo~
crático aí está há 7 anos e só fez agravar, e muito, as malfeitorias sociais do regime militar. Se nem a autoria era verdadeira na frase, criada pelo então coronel Otávio Costa e atri~
buída ao general Médici, de que "o País vai bem e o povo
vã:i mal", hoje é milimetricamente verdadeiro que o Pais e
o povo vão pessimamente.
Enquanto Figueiredo dava sua entrevista à Rádio Guaiba,
o Deputado Ulysses Guimaráes dizia em Campó Grande sobre
o País que "'está em completa desordem": "Não vai demorar
muito para a rua levar suas paixões para caniinhos perigosos.
Graças a Deus, nosso País tem mais sorte do que juízo, mas
estamos quase num beco sem saída". O "quase" é o irreSistível
toque político de douração da pílula.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 14;
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 36, de 1992 (n'4.572/90, na Casa de origem).
de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que organiza
a Justiça Militar da União e regula o funcionamento
de seus ServiçoS Auxiliares, tendo Parecer Favorável,
sob n' 222, de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235
do Regimento Interno. Ao projeto não foram oferecidas
emendas.
Passa~se

à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte _o projeto _aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 36, DE 1992
(nt 4.!172i9ô, na Casa de arigem) ..
(De iniciativa do SUperior Tribunal Militar)
Organiza

11. Ju:~tiça Militar da trni&o o
r'OlJill• o funcionamento d.e •eu• S•rviço•
Auxiliar••.

IV

-

o•

JuizeG-Auditores

e

os

Juizes-Auditores

Substitutos.
~f%ULO

:n

DAS CII\cu.SCKIÇÕI:S JUDICIARIAS MIL:I'l'ARZS

...... ,
D1 Snatl%UU. DA. JUSTIÇA HlLI'1M: DA UJIIlO
'1f'l'ULO l

DAI DISPOSIÇÔI':S PIU:LlMl.AMS

Art. 11l
sao 6rq3.o• d.a JustiçA MUit.arl
I --o Suporio~; Tribunal Militar;
II - & Auditoria de COrreiç!o;
III - oa Con•elhoa de Justlc;a1

Art. 20 - Para efeito dtt ad.ministrillç3.o d.a Ju•tiça
Militar em tempo de paz, o território nacionilll divide-se em --do:ee
Clrcunacriy.!ieo JucHciáriaa Militares, abrangend.o1
a) a
1•
:&stild.Os c:1.o Rio de Janeiro e EGpirito
M

Santo:
b) a 2• - Eetado d.e São Paulo;
c) a 31 - E11tado d.o Rio Grand.e d.o Sul;
d) a. 41 - Eatad.o d.e Minas Cerais;
o)a. SI - E•tadoB d.o Paran6. e Santa C'.atarinill:
f) a 6• -- Eatado11 da Bahia e SeC'9ipe;

M

g) a
7• - -Eatilld.oa
Norte, Para ib4 e Alago;~~a;

d•

Pernambuc-o,

R Lo Gr.ande d.o
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Grosso e RondOnia;

8• - E11tados do Pará, Amap6 e Maranh.S:o;
9• ~ Estadoll de Mat.o_ Grosso do _Sul.,

Mato

Prel!oid(!nte
Al>ditor~

j) a 10• - E:st~:~d.os do C!l.ildl e Pio!lui;
l) a ll• - Di.!lt.rito F'ederai e E11tt1do11

de Goi.6s e

'l'oeantins;
AI) a 12• - Est.,dos do Amazonall, Acre e Roraima.

DO SUP!:RIOR 'tRIBUNAL

MIL:Z:~M

c:&PtTULO :z:
DA

COMPOSIÇÃO
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j) os recur11os de pe!'las disciplinares o!lplicaM• pelo

do

Tribunal,

Corregedor

do!l

Just.I.o~a

Militar

e

.Jui:z:-

III - dec:lar11r a inconlltitucionalido!lde de lei ou ato
normativo dO Poder PC!bli..-o, pelo votei da lllllioria_absoiuta de_ seu=
-lnbros;
rv - resto~~b!stlecer a suA co111petência quano:lo invadida
por juiz: de primeira l.nst!neia, mediante avOC4tOrta;
V - re150lver --quest!o prejudicial aurgida no curso de
processo aubaetido a seu julgamento:
--VI - dete01inar medidas preventiva• e as!lecuro~~tório~~l5
p:r&villtAs na lei procctsaual pe'!'ll!Ll militar, 0111 processo origin.6rio
~ ~~Í=~~~; julgollmento de rooc:urso, - docia.iio sua ou por interMdio

VII - decretar priso!io preventiva
revoq.6-la ou
re!l'tabelecê-la, de oficio ou ~~~edio!lnte represent.!!çli'o da autoridade

CCD~petente, no11 feitoll de :sua competência oriqin4ria;

Art.. 3 11 - O Su).'lerior Tribunal Militar, com 11ede na
Capital F'edero!ll e jurisdiç!o em todo ~ território naeiono!ll, compOese cte qulnz:e mlni:stro.s vit.alicioa, nomeados pelo Pr$sid"i'nte da
Repúbliça, depois de aprovada a indicaç&o pelo Senado Federal,
•endo ,tl"ê:S dentre ofic:lais-generals da l'.arlnha, quatro d-?ntre
ofielals-gP.ne::-ll.!.s do E::>:éreito e três dentre oflciai.s-ge:wrais da
Aeronliutied, todos dA ativa e "o poli to 1114lS elevado da carreira; e
cinco dentre civis.
S 111 - Os Ministros e_ivill d.o •uscolhi~ozs pelo
Pr•sident,e da R!!püblica, dentre brasileiros cõln ii:lais de t::r:inta e
cinco e fl\e!'IOS de sessenta e cinco ano11 d& idade, sendo1
a) três dentre advogados de not.6rio saber juridico e
conduta iliba<.ia, c:oom mais de de<~: ano11 de efstiva atividollde
profissional;
b)
dois por escolha p111:rit6ria, dentre JuizesAuditores • membros do Ministério Público da JustiÇIII Militar.
S 2111 - O• Ministros militares pez.-lllollnecem :'!" na
ativa, em qu"'dros eapeciaill da Marinha, Exército e Aeron6utica.
Art.
411 - Observadas as diaposiçõetl legais, o
!leg:1!.nto Interno do suparior Tribunal Militar poder6. instituir
'l'llrm.u e fixar-lhezs a competência.
Art. 511 - A eleiç!o do Presidente e _Vice-Presidente
do Tribuna.! obedecerA ao dispocto el!l seu Ragitnt~nto Interno -

DA "COMPErt:HCIA
SEçlo I
DA COMPHIMCIA 00 SUPERIOR 'rR18UliAL MIL:Z:1'l\R

Art. 611 - Compete ao Superior 'rribu.nal Militar:
I - procescar o:t julgt~r originariamente!
.
a) 011 oficiah-gener.!IIUI das Forças A:r;rnadas, ol5
Governadores de esto!ldo e do Distrito r_e4eral, no• crime:~ militarei!
definidos em lei;
- - ---

os Jutzea

Audi:"Jt:e~-i~.;:;t:~t;~~ ;.or!=~:~• ~IS Mf~f:::;~d~~~i~~

VIII - conceder ou -revog.!lr · menaqem. e libe:r:dade
provisória, bellt eo1110 aplicar medida provisória de .aeg:ur;:~nça nos
feitos de suo~~ competência ori_qinaria;
·
·•
IX - determinar a restauro~~çlio de autos eKtravil!lldos
ou eatruidos, na forma da lei;
doe
X - remeter a o~~utorido!lde competente cOpia de peça
umento const~:~nte de proceso sob seu
julgamento,
para o
P rocedi.Jir.ento le9al tabível, quando verificar
existência de
1 nd:tc;ios de cri~~~e;
XI - deliberar •obre- o--plano de i::orreio;:!o proposto
pelo Corregedor da Justiça Milit111r e deterl!!inar e~ reali:.:aço!io de
co;-reio;:!o geral ou especial e~ Auditoria;
, XIX - elaPorar seu Regimento Intarno eofll oba•rv.!.n~ia
da& nOX1!14B ~· procestlo e -das garantit~s proceasuais das part-ttll
'!!!•pondo sobre a eOJnpetêneia e func-ionamento doll reBpec:tivos ó_rgào;
iuzisdicion'!i• • administrativos, bem como decidii:: a. pedidos d•
unifo:rmizao;:.ao de Sl.la jurisprudil.nc:ia;
X:Z:I:Z:
ort,Janh:t~r
"uas
Secretarias •
Serviço•
JW:dliaret~,
bem. como doa ju!:z:os que lho, .fore• subordinado•
~ndo-lhea o• carqos, na for1114 da lei;
'
XIV - propor ao Poder Legi!ll.ativo, ob.servado o
dispoato na Con.!lti_tuiç!:o Fedar,al;
a) s alteraçao do nC.mei(l __d• -~ios doS_ tribunAis

Militar· J

C) a cr"1aç!o ou a, •xt.inç.S:o de Auditoria da Ju&tiça

d)
a
alterao;:!o
da
organizao;:!o
•
da divi•!o
3ud1ci4ria •ilitar;
XV - eleg•r sau P:r:eaidente e Vice-P:reaident• • darlhe• posse, dar possa a se~s 11101nbro11, deferindo-lhes o co~~~prolllisso
1184)•1;
XVI - conceder licença, férias e outros af3stâuaanto•
a seus -.broa, ao Jub:-Audit_or Corregedor, aos Ju1zes-:-Auditores,
Juizes-Auditores
Subat;l.tl,ltQIIi
e
11e:rvidore•
que
lhe
tore•
t-diataJOOnte vincuhdos;
XVII
aplicar
a&gbtr&doDi
- XVIII - delibera:r, para efeito de apo!lentado:ria,
sobre p_rocesso de veriflc:ao;:.!o de i_n._.al;id,ez de maqistrado;
- XIX - nomesr Jui:r-Auditor Substituto e promovê-lo.
peloa crit6rios alternado• d,a antiguidade e mareeimento;
•
XX dctterminar a
in11tauraç.lo de sindic.!.ncia,
11\C)\14tito e procas110 administrativo, quando envolvido ~~~~t.qiatrado ou
aervidores da Justiça Militar;
_
XXI - deMitir ae:rvidores integrantes do• Serviços
AUxiliares;
V:l
aprovar
instruçõell
pa.:ra
realizaçiio de
COncurso p11ra ; tt~-uDDO na carreira da Magistratura, e pa:ra o

e os Defensores Póblic:otl junto a Justiça Militar, no~~:
referidos na <~linea a deste artigo;
c) O!l pedidos de habaa11-eorpus e habeas-dllta, nos
casol5 perrnitidoa e:n lei;
d) o lllo!lndado de segurança contra seus atos, os do
Presidente do Tribunal e da outrt~s autocidades di:l Juat.iça Militar;
e)
revilldo dos processos
findoa na ""Justiç~
Militar;
f) a rec:lamaç3.o pa~:a prose:rvar a integridade dl!l
"'6ll..9urar a autoridade de 11eu julgolldo;
'" doa Serviços Auxilil!lr:"ell1
q) o• proeedimentoll administrativos polira de.::ret.,.s=.l!i.o pr:ovi-n't.o dos <: •
r - hoR>Oloqar o resultado de concurso público •
da perda do cargo e da disponibilidade; de seu• membros e demais
•o interno;
IMgistrado:s da Justiça Militar, bem como pa~:a remoçao, po-r l'I>Otivo
:
remover
Juiz-Auditor
•
Juiz-Alldito:r
de interEn!'se público destes últimos, obzservado o Estatuto da
Subllitituto,- a p
do ou po:r motivo de interesse públiCO!
xaqistratura;
- -'•V
remover,
a
pedido
ou
ez
officio,
Dorvidores
h) a represent ... çlio para decret.aç.So de indignidade de'
dos Serviyo• 1\.u,lliares;
oficial ou sua incompatibilidadt? [!lll;"l'l c:om o oficialollto;
XXVI - apreciar reclamação apresentada contra li•ta
i) a r-epres•mc~:io .forrnula~l'l pr;!lO Ministério Público
Militar, Conselho "de Justiça-, Juit-AucU_t.or e ~:~d.vogado, no interesse de antig:uidade do• -gi.ntradOIIJ
XXVI:Z: - apreciar e aprovar proposta orçamentAria
da .Ju.atio;:a Hi.l i tar;
•laborada pela Pr111sidêneia do Tribunal,
dantro doa
l!aitos
II - jul9ar:
estipulados c:onjunt4lllente c:o111 os de11111is Poderes
Laol
de
a) os ell!bargos apo11tos ll;s 15uas decisõetl;
::o-•-trize•
Oro;:A~~~ent.ãria•;
b} Olli pedido11 do correiçGo parcial;
c)
apelações e os recurso• do decisõaa dolli juizos
dCI prU.iro grau;
XXV11I - praticar Olli del'llil!l.is atos que lhe s6o
d.) os incidentes processuais pravi&tos ea lei;
conferidos por lei;
e) os agravo• regimentai• e recurllioll contra despacho
S li _ 0 Tribunal pode delegar co111petência a
de relator, previ11to11 e• le.1. processual militar ou no Reg:l.IDOI!Into
Presidente pll!ra. coneass.lo de licenças,
férias e outros
Interno,
f)
.feitos
oz:inin&rios
deli
Conselhoa
de afastalllentoa a maqistrados de primeira in:~tâneia e sa:rvi~orell que
"
lhe .!IOja!ll imedi~ta!IIGnte vinc:ulad.os, J:;>em cot110 para o pJ::OV.Lmento de
Justificaçlo;
_ carfjOS dos Sorviçoos Auxiliares.
S 211 - t de dois' tero;:o• doa motmbros do Tribunal o
quo:rua para julqainento das 1'1i1?6tese11 previstas rios inciso• I,
q} o:!a conflitos de compoatênc:ia entre Conselhos de al1neaa b e i, II al!nea f, XVIII tt :x.:uv, parte .final, de•t•
Justiça, entre Jui:r;es-~ditores, ou entre estal5 e aqueles, bem como -a:rtiliiO·
os de atribuiç3.o entre t~utoridades administrativa e judici.&ria
•ilitar-e:s;
§. 311 - As decisões óo 'I'ribunal, judiciais e
h) os podido.s de deso!lforo~~mel'!to;
recursos administrativaa, siio tomadas por maioria d('J votos, col'l a presenç4•
i)
as
quetltões
adminisu:ativ-'.s
e
inte-rpostos eontra o~~t:_oll administrativos pratie.ados_pelo Presidente de, no m!nimo, oito ministros, dotl-quais, pelo 11\t!nos, quatro
aUitares e dois civi11, saLvo quorws espec:i.!lll exiqido em. lei.
do Tribunal~

Militar
cri~~~~ts

•eu
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XXX
detemin.11,r a
inst~~:urill.ç4o de 5indicanci.~~,~
inquérito e pr1:1cesso .adaini11trativo, exceto quanto a lllillqistrado;
li;&XI
aplicar
penas
disciplinares
dill.
SWl
coapetêncLD.,:reconsider.i-lolla,. relev.i-la• e revê-las;
XXXII - provJ.denciar a publico~~Çio -nsa.i <t. dado&
Art. ao - Após a distribuiç.i!.o e atê .- inclusao ••
p4Uta po~~:ra. julqamento, o relatoJ: conduz. o pro-c:amso, determinando a
realizaç3o dolls diliqêncio~~.s que entender necee:s&rilur.
Par~qril.fo

único -

Ma f11111ct a que =se•referit este

artig-o, cabe ao relat.or adotou:- as medic:las previst.cts nos ineiJJOII V,
VI, VII e VIII do o~u;t, 6o dest4 lei.
a~rçlo

u

Da. CXIMP&rti!CIA, 00 PUSJ:D!!ICTE

Art. 9• - Compete ao

e11tat111tico• sobre os tr•b.lllhos do Tribunal;
XUIII - apresento~~r &o 'I'J:'ibunal, até o dia 15 de
-rço~
anu.~~,lmente,
rel11.t6rio circunst..llnci.ado das ativid.ttde• doa
6r'9!oe da Justiça Milit..llr;
XXXIV - deter.inar "' publi.caç.lo anual da lista de
antiguidade doa magistrados;
XXXV - co.unicillr ao Presidente da !l.ep(iblica 4
ocorrência de v"'ga de Hinist%'1:1, indic.r~.ndo, no caso de Ministro
civil, o critério de proviMento;
UXVI - conceder licença e f6ri4e aos aal;'l'idore• que
lhe eAo dir•t-nte •ub.:lr:dinadoe;

GRL'PO_

P:~:etsidenter

"

I - dirigir oa tr3b4lhos do 'l'J:'ibun4l, presidir 1111
sesa6e11 plen.6.ri•a e procl<~~.lll4r 4& deci•Oo!ts;
II
Jaanter a
reqularid11de dos
tr11b&lhoa do

'TRT·2J'·AR1'-

:liarclntl::rrnedUí·i~

'l'ribunilll, mandando retirar do recinto !11.1!1 pessoa• que perturbdreJD. o111
ordem, .-utuo~~ndo-as no CillliO de flagrante d•lito;
I I I - ~resentar o Tx-Lbunal 111• liiU<Itll relaçõe• coa
outros Poderea e autoridildOIIJ
IV - corre•ponder-ae co• autoridillde•
de 1ntere•ae do Tr.ibun.o.l a d4 JustiÇill Milit.ill.r;

ao~

. ~nífire

d;; Eiciilddad.:: e
Com111111:ai.;ôc.>

<~IIUiuntoa

! AnifiCe

!
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NI-23 a NI-271
NI-28 a 1'.1·30 '
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.o\RT.! Artífice
Awu· Arúlicc Es-

NA-07 aNA-J::: ~

e lnJermeaL:!.· , pcctalizado

Nl·l3 a 1\1·16 ,
}.1-17 a ]'..1·22
Nl-23 a NJ.27 ·
NI-:Zhl'-1·30 ·
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TIIT·23"- ART • Anffxe
704 CNfvel. Aw:i- Anfflcc: Eshar e Intcrmo:!iá- pecializ3do

I'

Corurnme:sm:

rio)

I

IA.rtífio: de Artes GráfiCaS I

I

~

ART-~-~
706 I'Nivcl Auxl- Antflce Eslliar c lnicnnediá·lp:cializado

02

TRT-23'-

I

~~~

I'"'

I""'""'

NA.(I7aNA-l2

NI·l3aNI·l6
Nl·17 aN!-22
NI-231Nl·27

NI-2SaNI-30
NA.(I7aNA-12
NI-13~Nl·l61

Nl·l7aNI-22 I
r-.'1·23 a Nl·27 I
NI-28aNI-30

:IBW:I!NM BE;Q:IQr:!AI IKtiBi!ll!driHíl·2~BEGL!.O
J::IV - provideneit~~r o cu..pri~Mmto doa julg-11.doa do
DESPES!\ MENSA I COM ptSSOAJ <•l
Tribunal e •u.. execuçio n011 pl:OCOtUIOS de co.petênciill Ol:'iqinAri.a;
XV
decidir
sobre -o
t::4bimento
d•- recur110
extrsordin&rio~
determimmdo~
e•
da
o~~daiasllio,
11au
DENOMtNAÇÃO
S!MBOLO
VALOR MENSAL
N'
VALOR MENSAL
proeeall~llill!lnto, no11 termo• da lei;
UNITÁRIO
TOrAI.
J::VI - preat&.r: A• autoridAdell judici&ri•• inforlllllçOe=
requisitodall _p.~~,r• inat.I."UÇÀO de feitos, podendo conault..llr o relato-r
08
6.038348.17
43.306.790.96
11-CABI:iQS:m:
ESWJAI
do proceaso•principal, ae houver;
XVII - aallinAr co. o relo~~tor • o revisor, ou sa.ente
co. o~~qu.ie~ quAndo for o- csso, -os iii.C::6rr:1Ao• do Tribunal e, ec. o
S.CreUrio do Tribunal Pleno, as .ll,till.a dAli ae11s6eao
n ·C-60C.OSEM~bo:!l
XVIII - decidir aobre liainar 11_•~••-:eorpu•~
DAS-6
4.285.006,33
Din.!wr-Gc:al da Socrew:i1
01
4.2&5.006.33
tl.ur~~.nt.e as f6ri.a:. e feri&doll forensea, podendo ouviJ: previill.lDQnto o
DAS-6
4.28S.006.33
O!
4.2&5.006.33
kiniat.6J:io Público;
DAS-S
O!
3.975.840.46
3.97s.&4QA6
XIX - expedir llalvo-conduto a paciente beneficiado 5cal:tário do Tribunal Pleno
DAS-S
3.975.S40,46
Dm:!ICI'
r:b
&xretana
Adminisua!iva
O!
3.975.&40.46
co. bab.as-eoqnsa preventivo;f
DAS-S
01
3.975.840,46
3.975.840.46
X% requbitill.r força federal ou policial para Dirtla da SecretariaJudic:l&ia
DAS-4
3.712..520.97
Din:Ior de Sc:rviço
00
29.700.167.76
qarantia dos tr.abill.lho11 do Tribunal ou de seus Ministros;
DAS-S
3.975.840.46
08
31.806.723.68
XXI - :r.qui'llitill.r oficial de poato -iii elevado, ou
DAS-5
do
posto do -io:r: antiquidado~ para coaduzi.r oficial
03
3.975.840.46
I 1.927..521.33
DAS-S
O!
3.975.840.46
S:w:redriodt Coaqccbia
3.975.840..46
condon~:~~do presente 111 seaalo de julg.~~,-nto, obsarv11.da a Força a que
este pertencer;
.
I:XIl
convocar pAra aubatitulr Kiniatro••
oa m. CABC>!JS ~ mnVTMI"'mn EfDIoficiaia-genell:'eis elas rorç.11,s Annilldalll e -giJJtrill.doa, na for-a do I;!O
diapoJJto no .art. 62, ineiloa II, III, IV e V deata lei;
Arividade de Apolo JOOiciário
XXIII - adotar providênc-ias po'lra re•liz.~~,ça:o de
NS-10
42
1.571.148.52
6S.9RB.237.34
-~ JudidJirio
com::ur11o pú.bllco e proce••o aeletivo interno;
NS-10
1.571.148.52
10.998.039.64
07
X:Z:IV
expedir
ill.toa
11obre
-t6ria
da
Sl;l.oll 1...()6ci.aldeJustlç:a.Avaliadcr
NI-24
60.991.229.00
983.7:19-'0
-AutihM
JLidicDrio
I
cosapetêneia, ~ co.o aasinar os de provi-nto e vacancia dos
Nl-24
"-'9l-'37.s<r
-Apiede Segurm:çtJudic:ima
earçoa do11 s-erviçoa Auxili.11,res;
I 983.729-'0
Nl-24
983.729.50
29.Sll.8ES.Oô
30
-~teJudici:frio
XXV - conced&r pll:'ogres•.lo e •11cl!l'naao funeion.ai• aoe
aervidO:t:'\1111 doa Serviçoa AO.xiliollrea;
XXVI - dAr po11ae a deferill:' o co.pra..isso legal a
2. OUtr2s Atividade:; dt Nível Superior
N5-5
2681.832.73
J'lli:t-Auditor Subatituto e o. todos 011 no-adoa para carqos do Grupo02 I 1.340.9"16.39
Direçaío e Asseasoriii.JIIento Superiores do Quadro d4 Secretaria do
NS-5
02 I 1.340.916.39
2.681.832.73
• O:lootólogo
Tribunal;
9.386.<114.73
NS-5
1.340.916.39
07
_
2.6&1.832.78
NS-S
1.340.916.39
02
XXVII ~ velar pelo funciona.anto requ:lillr doll Juatiçill.
2.681.832.7&
NS-S
1.340.916.39
Militar • perfeit.~~, exaça.o .das autoridadetl 'udie-iáll:'ias e .servidores
-Billli~
4.022.-749•.17
no cumprimento de asu.n deverea, expedindo port•rias, recoa.endill.çOea
NS-S
1.340.91.6.39
03
• Ana1isla de SisaDas
• provr.entoa que se fizerelll necesál:'ios;
XXVIII - deaig-nillr, observada 11: o:rdea da ill.ntiqu!d.~~,de,
Juili!-Auditor P4rill exercer a funç.!o de Diretor do roro, definindo
•uas atr ibuiçõea;
XXIX - conhecer de representaçio for.ulilda contra
sex;ridores, por folllta de ezillcio no cumpri•nto dO daver;

~-'"'"'nrr

1

~1-J7aNI-z:;

iTRT·~3-'·

02

Z...1·llaN1-l6

!Conll'3lnf:S:Jl:

\ftOI

I

NA-071l!'o<A·l2 1

irio)

rliar

V -- pra:tlco~~r todoa oa ato• proeesauo~~ia no• recur11o11
feito•
de
competência oriqlnAri4
do
Tribunjll,
11.ntes
da
•
di.atribuiç3o • depoill de ex&uridill. a coapetência do rel&tor;
VI - declarar, no CIIIIO de cu•pllte, a decis.&o mais
fAvorá.val ao réu ou po~~ciente;
VII --proferir voto Tlillll que11tõea ill.dainistro.tiv.rul,
inclusive o de quo~~lidade, no Ciii.SO de empate~ e:~~:ceto e• recurso de
dacis.!o IIUII;
VIII - dQCidir questões de o:r:de• su&citAdilla por
Ministro, por l:'epr'"eileintante do Ministério l'llblico Militar ou por
advogado, ou llubmetO-laa ao TTibun.11,l, .se a e11te couber iii. decis.!o;;
U:
conceder a
pilllav:r:o~~;
.r~.o
representante do
!Unlstfirio P6.blico Militar e a advogolldo, pelo tempo pel:'lllitido e•
lei 11 no Regimento Interno, podendo, após advertência, cass.i-la no
caso d-. lin91Jill9"e1'1 desrespeitOaill.;
.,
X - conceder a {'Glill.vra, pela or:dem, ao representill.nte
do Kini11t6rio Público Mllitillr e & ill.dvog-ado que funcione no feito
p.ara, -diillnte intervençAo sum4ria, e.l!lclArecer equivoco ou dúvida
ea rel.i~,ÇAO • f111t011, do:cUDMtntos ou Afi.raaçõea que- po1111ü influir no
julqill.mOnto;
XI
convocar se1111Õ.0 extr.aordin.6ria no= ca110S
pr.viato• lei ou no Regimento Interno;
XII - auapender .a se&11Ao quando neceaaúio .l orde111 •
resquA.r:do de su11. autorid&de;
XIII • presidir .11, .~~;udilnc:ia pdblica da di11t:ribuiçAo
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DIÁRIO DO .CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
SIMBOLO!
Nl-'-'

NI-1'7
Nl:-17

-Opemdorde~

• AllXiliar de Eofc:mq;cm
• Tekfonista

Nl-12

• Pcrl!ndcr DigitDx'
- J>.J.wliv Opaa;:iooa1 de ServJçcG Oiw:rsos ivr:a de ümpczll e Omez'vaçlo

NA-<l9
NA-<>3

• Anílke de MDniJ.
• Anfficc de Eleuil::idadc e Ccmuni::a;:IO
• Art!Oa: de Caipinmu c Man::cnllrin

NA-<1'1
NA-0'1
NA-0'1
NA-0'1
NA-<1'1

·-

• Alt!íJcc de Anes Qdficas

• An1fice de Esuutunl de Obras c Metalur,;..
.

N"

I .

\VALOR MENSAL

VALOR
__

UNITÁRIO

TOrAI.

04
04
03
03

1.010.979,87
812.499.06

.4.043.919,48
3.249.996.24
2437.497,18

19

""'80.22

"'"'
"'

523.857,48
523.857,48
S2.1SS7,4S
m.RS?.4S
m.RS?.48

I
I "'

02
02

812.499.()6
583.774.20
547.()3(1,70

1.7:51.322,60

, 1"'-"'UI
9.ll7.2l4,18

1.041.7121.96
1.047.714,96
11147.714,96
1.047.714,96
1.00:714;16

390.470.439.!16
TOI'ÁL
1•1 Yafõrr:; çm macm/22 çgm a mlíDQlgiQ nlr'JoonflruhiJ
•• Com 17fto/, t !iQ% Sf!li"' NS=25

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 15:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 3, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
dô art. 172, I, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara n~ 3, de 1992 (n"'
4.818/90, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da Uni_ão, que cria cargos de Procuradores
do Trabalho de 2~ Categoria, cargos efetivos e em comissão e dá outras providências, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo
a nobre Senadora Júnia Marise para emitir parecer sobre a
matéria.

Agosto de

19~2

I tério Público do Trabalho não poderá desempenhar a contento
as suas atribuições.

Permitimo-nos transcrever parte da Mensagem com que
o Dr. Procurador-Geral da República remeteu ao Congresso
Nacional o presente projeto de le_i:
"A criação proposta visa permitir ao Ministério
Público do Trabalho exercer as atribuições derivadas
do novo mandamento constitucional sensivelmente aumentadas se comparadas com a da anterior, sendo mister que se atente para o fato de que o Ministério Público
do Trabalho, terá que crescer em função do crescimento da Justiça do Trabalho, que é seu campo de
ação. Nesse particular, é imperativo proceder-se a alteração da composição das Procuradorias Regionais do
Trabalho em contrapartida ao aumento do quantitativo
de Juízes que compõem os Tribunais Regionais do Trabalho, pois aquelas não podem permanecer estáticas,
ao contrário; devendo-acompanhar a dinâmica dos Tribunais, mantendo com estes uma relação de equihbrio
e _proporcionalidade.
- Mais-detalhadamente o assunto pode ser visualizado se levarmos em conta que, a rigor, nem a Procura·doria-Geral do Trabalho e nem as Procuradorias Regionais do Trabalho evoluíram como precisariam ter evoluído em termos de estrutura, modernização administrativa e recursos humanos, como se deu na Justiça
do Trabalho, que cada vez mais lhe transmite um volume crescente de serviço.
·
As disposições do presente anteprojeto de lei e_
os cargos cuja criação é proposta correspondem ao
mínimo necessário para permitir que· o Ministério Público do Trabalho exerça sua competência constitucional indelegável que detém. Não há excesso e nada
transcende ao usual.
Atualmente a proporcionalidade entre Procuradores e Juízes do Tribunal da 12• Região é de 4 Procura---dores para 13 juizes. sendo que para a 4! Região é
de 18Procuradorespara27 juízesequantoa~Região
a proporcionalidade é de 4 procuradores para 18 juízes
cujas alterações da composição interna daqueles tribunais decorrem da Lei n' 7.842, de 18-10-89, DOU de
19-10-89, Lei n~ 7.907~89 e Lei n"' 7.911/89, respectivamente.
Como se vê, existe a necessidade ptemente de
o Ministério Público do Trabalho acompanhar a evolução da nova composição da Justiça Trabalhista para
manter o equilíbrio necessário ao desempenho de suas
funções."

ASRA.JÚNIAMARISE(PRN-MG.Paraemitirparecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, visa este projeto de
lei, de autoria do Exm 9 Sr. Procurador-Geral da República,
a criar, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, trinta
e dois (32) cargos de Procurador do Trabalho de 2• Categoria
~'para atendimento da composição das Procuradorias Regianais do Trabalho da 4~, 9~ e 12• Regíões da Justiça do Trabalho,
com sedes em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, respectivamente"; e a criar, no mesmo âmbito do Ministério Público,
quinze (15) cargos em comissão dO Grupo-Dire-ç-ão e Assessoramento Superiores, Código DAS-102-2.. Pela mesma razão
o projeto cria também 66 (sessenta e seis) cargos efetivos
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Ministério Público
do Trabalho.
·
·
Temos que, a rigor, este projeto devia ter sido ·convertido
Examinando-se 0 projeto, v-erifica-se preliminarmente-"·:- .em lei há bem mais tempo, a fim de se resolver um problema
que existe na Justiça do Trabalho - o da insuficiência do
que a sua iniciatiVa pertenó~ü áO Procurador-Geral da Repúnúmero de representantes do Ministério Público. Essa insufiblica. Visto que tal iniciativa é estabelecida na ConstituiçãO
Ciência se manifesta, com dramaticidade, na acumulação, cada
vez maior, de feitos trabalhistas não deQdidos.
Federal, no seu art. 127, § 2~>, tem-se que, sob tal aspecto,
a proposta é perfeitamente acorde com a Carta Magna. Nada
Pela aprovação.
há que opor. também, quanto à sua juridicidade e à adequação
da sua técnica legislativa.
_
o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer
No mérito, deve-se levar na devida consideração o que
é favorável.
informa e afirma o ilustre autor do projeto, o ProcuradorA matéria ficará sobre a mesa, nos termos do a·rt. 235,
Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, sob a r~ponsainciso II, do Regimento Interno, durante cinco sessões ordinábilidade do seu cargo e função: existe a necessidade de se
rias, para 0 recebimento de emendas.
criarem - e, em seguida, proverem-se -os cargos que este
projeto propõe que se criem. Sem essa providência, o MinisO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 5:

DIÁRjQ__DO~QNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Agosto de 1992

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 65, DE1992
(Em regime ·ae tir&êncút, nQ~ termos do
art. 336, do Regimento Interno)
(Tramitando em conjunto conr·o Pt6jeto de Lei
da Câmara n\t 92, de 1-991; e os ProjeteS -de Lei do
Senado n•' 6, 13 e 100, de 1991)
Discussão, em turno único, do Projeto de.Lei da
Cãma:a ~· 65, de 1992 (n• 11/91, na Casa de origem),
que ~lSJ>?e s?bre _a, reg~lamentação dos__ dispOSitivos
constttuclOD.alS relativos à reforma agrária, previstos
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal
·
(Dependendo de pareceres). ·
Sõbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"?
Secretário·
·
. É lido e aProvad~ o seg~i~te:
REQUERIMENTO N• 598, DE 1992
Nos termos do art. 352, inciSo H, do Regimeri.tõ Interno,
requeremos· a·-extinção da_.urg.ê-ncia concedida para o Piojeto
da Câmara n• 65, de <991..
- _
___
,,.
Sala das Sessões, H de agosto de 1992. -José Fogaça
- Marco Maciel.
O SR. PRE-SIDENTE (Lucídio Portel!~) -_Aprovado
o requerimento, <). ni3.tétiliy e· todas as que GQlll ela tr~itam
em conjunto, volta -à tramitação normal.
São os_séguinte-_cisitens_que tramitam em-çonjunto
e que voltem à tramitação normal:

-6PROJETO DE LEI DA CÂM;\RA
N• 92, DE 1991
(Em regirile de urgência; nOS terinos do art. 336, -c,~ do
Regimento Interno.)
_
(Traniítando em conjunto com o Projeto de Lei'da_Câinara n 9 65, de 1992y e os Projetas- ·de Lei do Senado nO?" 6,
13 e 100, de 1991.)
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.:c.sPROJETO DE LEI DO SENAD'O
N' 13, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
·
Regimento Interno.) ·
(Tramitando em conjunto com os Projeios de Lei da
Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
do Senado n~ 6 e 100, de 1991.)
- -- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sepado
n9 13, de 1991, de autoria do Senador Fe_rnando Henrique
Cardoso, que regulamenta a função socüil da propriedade
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de pare- ceres.)
_
. -9...
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 100, DE 1991
(Em regime de urgência;-nos termos do art. 336, c, do ·
Regimento Interno.) ·
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da
Câmara n~ 92, de 1991 e 65., de_ 1992, e os Projetes cte Lei
doSenado n" 6 e 13, de 1991.)
_
_
Disç~s_~o, .e:ffi turno único, ·ao Projeto de Lei do Senado
n• 100, ile 1991, de autoria âoSenador Jutahy Magalhães,
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios
para financiar o--se-u desenvolvimento. (Dependendo de pareceres.)
O SR. PRESIDEN_TE (Lucídio Potella)- Item 1:
. SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO ~
N•385, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 385, de 1991-Complementar (n• 97/92, naquela Casa), de autoria da Senadora Marluce Pinto; --que dá nova redação ao art. 3"
da Lei Complementar n• 62; de 28 de dezembro de
1989. que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das lideranças dos recursos dos Fundos
de Participação e dá outras providências, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se~
_nadar Esperidião Amin, favorável ao Substitutivo da
.Câmara.- -

DiScusSão, enfturno "tífiiOO;·cto-Projeto de Lei da Câm-ara
n• 92, de 1991 (n• 1.714/89, na Casa de origem), gueregulamenta o art. 185, inciso I, da Con-stituiçãO Federal, e define-·
A disCussão·cta matéria foi ·encc!rr;lda na sessãQ ordin<f.riapequeno e médio produtores: mrais. (Dependendo de pare- ·
dO-dia-7 do- corrente.
ceres.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
-7~ li.do_ e apr-ovado o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SEi'<A.DO
N• 6, DE 1991
REQUERIMENTO N• 599, DE 1992
(Em regime çje _urgência, nos termos 9o art_.:_ 336, -c, do.
Regimento_ Interno.)
_- _ __ _ _
__
_
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro
(Tramitando em conjunto com os Projetos_de Lei_ da __ votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos. Deputados
Câmara n" 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
ao Projeto de Lei do Senado n 9 385, de 1991-Complementar,
do Senado n~ 13.e 100, de 1991.)
de autoria da Senadora Marluce Fínto, que estabelece normas
par~ o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recurDfsCusS-ão, em tUrrio--iiilici:i-,-ilOProjetO-de Lei do Senado
sos dos Fundos de ParticipaÇãO, e dá outras providências. n? 6, de 1991, de autoria dó Se~nador M_ar_ç_p Maciel, qu€. regula- Sala das Sessões, 11 de agosto de 1992. - Alexandre
menta o art_-185, da Const!tuição da Rept'íblici1, -e dã-Ofitras-,Costa.
providências. _(Depetiôelldo de pareceres.)
·
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de municípios da área rural que sofriam com a falta
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Potella) - Aprovado o
de chuvas saltou de 158 para 535. Seis milhões de pesrequerimento, passa-se à votação nominal do susbtitutivo._
soas estão sendo afetad;;as diretamerite, ,e -~se número
Os Srs. Senadores já podem votar.
tende a crescer, já que o próximo período de chuvas
(Procede-se à votação.)
_ __
no semi-árido s6 _d,e_ve Oçorrer em dezembro. Ainda
VOTAM: "Sim'' os Srs. Senadores:
não há notícias de saques ao cOJllércio ou a prefeÍturas.
Almir Gabriel
Devido à seca, Maranhão e Piauí perderam 60%
Beni V eras
da safra de grãos (arroz, feijão, milho e soja), segundo
Chagas Rodrigues
estimativas feitas pelo Superiiltendente-Adjunto da Su~
Garibaldi Alves
dene, Eliezer Menezes .. O P~aUf é- o EsUtdo em situ~ção
José Fogaça
mais calamitosa, com 118 mUniCípioS sõb est3.do de
J utahy Magalhães
calamidade. Em seguida estão o Ceará _e a Paraíba,
Mansueto de Lavor
casa um com 100 municípios assolados pela seca·. SerMarco Maciel
gipe é-o único Estádo do Nordeste que não tem probleRonaldo Aragão.
mas com a estiagem. No Rio Grande do Norte, há
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -Votaram
80 cidades enfreritando o problema; no Maranhão, 60;
'"Sim" 9 Srs. Senadore_s.
em Pernambuco, 33; mi BalÍia, 20; em Alagoas, 17.
Total de votos: 9.
_-______ Até o norte de Minas Gerais, que tem 42 municípios
Não houve quorum.
na área da Sudene, foi afetado.
A votação da matéria fica adiada, bem como a do item
Os dados sobre o crescimento da seca foram am13 da pauta.
·
pliados por -téCnicOs ciã Sudeite, que, ao longo de junho, :
É o seguinte o item adiado:
percoJ;T~ram, 433 municípioS. O Supe'rinrendehte da
-13.
.
.
autarqUia, Elionaldo Magalhães-; e-riVíou -relatório à
PROPOS.TA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Presidêricia da República, ·ao Ministério da Ação Social
N'7, DE 1992
e~ Seçretã~a_de·De~e_DVolvinl~nto RegiOrial, sugerindo
providências que incluem a distribuição-de cestas básiVotação, em primeiro turno, -da Proposta de Emenda
cas,
a abertura de frentes de trabalho e o abastecimento
à Constituição n' 7, de 1992, (n' 82191, na Câmara dos Deputa·
de água por meio de carros-pipas.
dos). que alten o artigo 29 da Constituição_ Fe_deral, tendo
Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia
PARECER FAVORÁVEL sob n' 246, .de 1992, da
(FUNCEME) e o Instituto Nacil)l)al de Pesquisas Espa- Com.Jssão Temporária.
ciais (INPE), o maiqr responsável pela a\ual seca.é
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está esgotada
El Niõo, fenômeno de aquecimerito .das ;iguas do oceaa matéri:l constante da Ordem do Dia.
Dó Pacífico."
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador RonaldÔ-Ãragão.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa é uma notícia oficial
O Sr. R<>Ql!lclo Aragão- Sr. Presidente, dedino da palada Sudene. EsperamoS que as providências reclamadas pela
vra.
-- Sudene às autoridades federais séjarii atendidas com a maior
· ··
'
brevidade possível.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
-palavra ao nobre Senador Gabribaldi Alves F:ilho. -O Sr. Marco -Maclel - V. Ex• me concede 1,1m aparte,
nobre Senádoi?
0 Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. PreSidente, declino
também da palavra.
O SR- CHAGAS RODRIGUES- Tem o aparte o nobre
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
Líder Marco Maciel.
--palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigue~.
·o Sr_ Marco Maciel- Nobre Senador Chagas Rodrigues,
0 SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB ,.-- PL Pronuncia
serei muito breve, mas não- gostaria de deixar de, com uma
o seguinte discurso.) - St-:- ·Presidente e Srs. Senadores, o· interv~nção, fazer dois registreS. Em pritneiro lugar, apresento
Jornal do Brasil de hoje traz notícias atuãis-~óbre o drama
a V. E~ e, por seu intermédio, à comUnidade do seu EStado,
da seca no Nordeste_, sob o título: "Seca já atinge quase a
o Piauí, tendo à frente o Governador Freitas Neto, a nossa
_
-metade do Nordeste".. .
solidariedade pela seca que, mais uma vez, se abate sobre
O artigo divulga um mapa com.â.s-áreaS atingidas: o Mã.rao Noi"deste e, de modo especial, sobre o Estado.que V. Ex•,
nhão, com 44% da sua área já atingidos; Ceará, 72_%_; Paraíba,
com tanto espírito-público representa aqui no Senado Federal.
74%; Piauí, 100%; Rio Grande do Norte, 66%; Pernambuco,
PieOcufm-me muito cOni a questão regional nordestina, por58%; Alagoas, 26%; Sergipe, segundo o mapa, não está soque sei que lá, infelizmente, com periodicidade ba~tante acenfrendo os efeitos da estiagem.
tuaôa, ocorrem -como é do conhecimel;lto público - secas
O que chama a atenção, contudo, Sr. Presidente, é que,
que paralisam a atividade no campo, reduzindo substai_lc~al
de acordo com esse mapa, toda a ár~~ do Piauí eStá atingida
mente a produção. Neste momento em que a Casa é presidida
-100% do Estadp. Vou ler a notícia para que conste dos
pelo ilustre representante do seu Estado, o Senador Lucídio
Anais da Casa:
Portella, que também foi Governador do Piauí, assim como
"RECIFE - O Nordeste jã tem 41,5% de seu
o foi V. Ex•, gostaria de aproveitar para dizer o quanto lamento
território atingidos pela seca, segundo levantarilento
que, eni pleno fim do século XX! ain~a estejamos_convive~do
concluído há dias pela Sudene. A situação está se agracom realidade que a moderna c1ênc13 e tecnologia podenam
vando com tal rapidez que, em dois meses, o número
ter modificado. A seca pode ser det,elada, desde que ações
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consistentes e artiCUladas sejam adotadas para: melhorar o
manejo da água. A água, àS vezes, não é- insuficiente, mas
irregular. O dado da sua precipitação é que toma inSuficiente
em determinadas fases do ano. Na proporção em que conseguirm:os àrmàzenar adequadamente a água e distribuf-la. no
momento correto, certamente o fenómeno da seca terá sua
inciâência Inais reduzida. Devo também dizer a V. Ex~. nobre
Senador Chagas Rodrigues, que o Presidente Fernando Collor, preocupado com a questão, determinou que o Sr. Ministro da Agricultura Dr. Antônio Cabrera Mã.rio) se desloque
para o Piauí ria próxirrià-quinta-feira. --sua- Excelência determinOU que eSsa providência seja adotada em carátei de urgência, para que o Ministro da Agricultura possa avaliar o que
está ocorrendo no Piauí e adotar providências imediatas, inclusive aquelas de socorro à população. Nesse sentido, o Ministro
da Agricultura, autorizado pelo Presidente da República, vai
manter e ampliar o Programa "Minha Gente", de distribuição
de cestas básicas de alimentos, inclusive pennitirido que esse
programa tenha a sua perfusão também para outros Estados
do Nordeste que, de igual for,ma,.estão sofrendo com as agruras do cli~a. Além d_o Estado que V. Ex~ representa, t<U:J!bém
o- Estado do Maranhão, qUe tem uma parte ·seca~ Os -Estado
do Rio -Grãride do Norte, -Pernambuco e Ceará estão mais
sofridamente passando pela ocorrênCia ·da Seca. O Goveino
Federal está cOm os· olhos cravados nesta questão. o- Presidente Fernando Collor, além de externar a sua solidariedade,
está também, através do Ministro da Agricultura, adotando
providências concretas para proteger a po'pulação, sobretudo
os segmentos de menor poder aquisitivo, que s·ão justamente
aqueles que mais sofrem cOiri a estíagém. 'S~a EXcelência está
disposto, tambéin~ a adotar a execução de_ uma série- de obras
públicas que venham a reduzir os efeitos da seca. Por_ isso,
ao tempo em que cumprimento V. Ex~, gostãri3de, por seu
intermédio, e por inten:b.éâio -desta Casa, dar ciência das decisões que o Presidente Collor vem tomando em favor da região.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço muito, nobre
Líder Marco Maciel, as palavras de V. Ex~. que é um homem
do Norde.ste e que compreende perfeitamente o drama que
agora atirige 3s nossas popUlações. É de registrar-se que, de
acordo com essa notícia oficial, o Estado de V. Ex~, Pernambuco, está sendo atingido em 58% de sua área.
Sr. Presidente, encerro aqui estas minhas palavras. Quero, portanto, registrar o pronunciamento do nobre Líder do
Governo. Esperamos que essas providências cheguem ao Nordeste com a maior brevidad.e possível, e, nesta oportunidade,
segundo o relatório de S. Exfo Sr. Superintendente da Sudene,
Sr. Elionaldo Magalhães. Esperamos que essas providências
,
sejam tomadas e_ levadas a efeito sem tardança. ---"~=Mais uma vez, Sr. Presidente, expresso a minha profunda
solidariedade às populações de todo o Nordeste, especialmente à do Piauí, o Estado mais atingido pela calamidade.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMD B-RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, St"5 e Srs. Senadores, além dos
freqüentes e sangrentOs cOnfrontos eritre a penados e guardas
que têm marcado a vida das penitenciárias noS-últimos tempos,
o problema prisional brasileiro assume aspectos tão dantescos
que, mais de uma vez, os prisioneiros têm matado seus co~pa
nheiros de cela, como uma forma desesperada de presstonar
as autoridades a colocá-los em estabelecimentos onde tenham.
tratamento mais humano.
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Na segunda quinzena de -fevereiro deste ano, por exemplo, oito pessoas -:- se~e pri~ioneiros e um r_e(_éfn - resul_taram
mortas -nUm motim que sacudiu o Presídio Ambal Bruno,
na Grande Recife. Bem mais impressionante e sangrento foi
Q co_nú:onto entre guardas e prisioneiros rio Presídio Ary Fran~
co, no Rio de Janeiro, no início de novembro do ano passado,
do qual resultaram 26 mortos e sete feridos em estado grave,
depois que agentes penitenciários jogaram um artefato incen~
diário dentro de uma das celas onde se encontravam os amotinados.
- -Apesar da magnitude _çlos números apontados, infelizmente é certo que estes não serão os últimos episódios violentos nas sempre superpopulosas cadeias brasileiras. Porque na
origem destes e de outros confrontos está, sempre, o excesso
de lotação. Com capacidade para abrigar 900 presos - mas
com uma lotação de cerca de 1.400- em suas 29 celas distri~
buídas por cinco galerias, o -Ary Franco desnudou os ol!tos
do País não apenas as deficiênciãs do sistema, mas, principalmente, o padrão das relações entre os condenados entregues
à guarda do Estado e os guardiões incumbidos de sua iiiiegridade e segurança.
O que aconteceu no Ary Franco retrata, embora certamente em tintas_Ill~is dral!látiCas, O que ocorre rçtine_iramente
nos presídios -:Õacionais, e é uma evídência do esgotamento
do modelo penitenciário brasileiro, seja pela incapacidade
do Estado_de continuar bancando sua ampliação, para atender
à crescente dem_anpa, seja pela inexistência de uma política
efetiva d~ recuperação e reinserção dos preços na sociedade,
ao flrià.I daS penas. Os dados dispoDíveis nãÕ' poderiam ser
mais giaves: há, no País, 90 míf ôetentos dividindo 45 mil
vagas, e 3-00 mil inandados de prisão aguardando um incerto
e duvidoso cumprimento.
Temos, a:ssirii; uma'eê}iíaÇão de difíCil solução: se o Governo acrescentasse, por ano - segundo os té_cnicos -, três
mil vagas ao sistema, levaríamos todo um século para dar
cumpriinento a e'sses mandados pendentes, partindo do pressuposto de que, nesse período, ninguém mais fosse condenado. O que é uma temeridade supor, tomando-se por base
a amplitude da-crise económica por que passamos, o elevado
déficit sOcial acumulado em sucessivos governos em relação
à população carente, e o verdadeiro estímulo em que se converteu a impunidade.
Chegamos a esse ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por mais de um caminho, embora o mais visível e relevante
deles tenha sido o fato de que passamos quase três décadas
sem construir cadeias, demonstrando a negligência pública
em relação a uma matéria árida e eleitoralmente ingrata. A
mais recente prova dessa omissão, voluntária ou não, correu
à conta do GoVerno Collor, com a -desã.tivação, no bojo de
sua reforma admin'istrativa, do Conselho de Política Penitenciária, do Ministério da Justiça, a pretexto de economizar
passagens e diárias de seus integrantes. Desde então, o setor
tem sido deixado praticamente à deriva.
Desse modo, não configura nenhUma surpresa o fato de
as prisões terem se transforÍnado em palco de violência comO
aquelas com que periodicamente nos defrontamos, e em verdadeiras escolas do crime - ao invés de regeperar, passam
a corromper os que delinqüii'am em circunstâncias fortuitas
- , ao reproduzir, em ambientes tão estreitos e despojados
de opções, os mecanismos de banditismo e de opr~~são sociais.
Que recuperação pode haver nesses espaços fiSicamente e
moralmente exíguos, onde respeito, dignidade e segurança
são conceitos abstratos, pr·valece a lei do mais forte ou do
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mais corrupto, e homens e mulht::res vivem na mai$ _at,soluta
ociosidade?
,
..
À exceção de umas poucas cOlôn_ias -aitico13s c.nõCIUStriáls;
onde os detentos cu_mprem sua ]arriada de trabalho, inclusive
em benefício próprio, na grande maiq_iia das Cád~ias, ·o ócio

-que, como biblicamente ~e ensiria,'cfá_

origem. a-todos os

outros vícios - cori.stit~i-se não em escolhii, nias em regra
geral, balizando atitudes que têtn fiã CorrupÇãO generãli;?a"d~,
no uso indiscriminado de _drogas e na violência iitterna· o seu
melhor modelo e a única inspirãÇão. Pfession;:t.dos pár forÇas
tão poderosas, só existem duas alternativas para os deteillOS_:_
aderir ao esquema ou marginalizar:.se, :o~que~ por suá vez,
constitui-se em perigosa s~ída. ·
__
Foi em decorrencia da_superlotação e da ocios(dade:-pór
exemplo, Srs. Senadores, que o Instituto-Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, também no Rjo de Janeii'o, transformou-se, nos anos 60, no berço da temível Falange Vef!J:lelhà.
-hoje felizmente desarticUlada, embora tenha deixado raíú~s
em terra fértil. Organizados em qUadrilhas, Os Crúninosós pro:.
visoriamente fota de cena passam a· comandar, de dentro da
prisão, os negócios exterilos do criin_C, coro__ _a YJHitagem de
disporem de tempo de sobra para o planejarÍieóto e a·móbilização de novas pessoas_ para o grupo.
..
É o que vem aCQntecendo, presentemente, n() Presídio

de Segurança Máxima Bangu I, do Rio, onde o tráfego de
informações é um dos mais altos das_ prisõeS brasileir~s._ e_
onde a prosperidade dos bandido:;; pode ser aferiQa pelo verdadeiro desfile de carros do ano nos dias de visita: Sob__ a orientação do Comaildo Vermelho ou do r_ec~_nte Comando NelurO, ·
os grupos se confronta_m periodicamente em· hllse:i de maiOr
poder e influênCia, e são fator de discórdia ·a incentivar rebeliôes, fugas e depredações.
- .
_
------,_·:
Em tudo e por tudo, o regime dos presídios b:f~~ieirós ·
contrapõe-se ao espírito da_Lei de_Execç.ções P~nais de "proporcionar condições para a haormônica iritegraçã~ so~~al do
condenado ou interna_do". Como ~e depreende, a lei é avanw
çada e contempla, inclusive, a reâução das penas, à proporção
de um d_ia para cada três dias de trabalho_, e. retribuição.não
inferior a-3/4 do salário rilínimo:Nó.entanto, a_Q~~peito dl_Sso,
o Estado ocupa-se apenas em apropriar-se· da iiberdade- dQ
indivíduo, sem dar-lhe nada em troca durap:te o período de
cumprimento da pena.
Não têm faltado idéias para reverter esse quadro. U~as
são mais, outras menos promissoras, mas sempre: servem a_o
objetívo de iniciar e fortalecer o __ debate sobre a neces,sidadi::
de dar à instituição penal Um núv_O carátel;-~ -éomo ·é CasO
da proposta do_ jornalista Evandro CáilOS-:ôe Andrade, de
O Globo, de impriinir à rótinã-dãs penitfmciáriãs -a discjplina
do serviço militar, incluindo o banho frio obrigatório _às 5
da manhã, duas horas de ginástica,- cursos_ de alfabetizaÇão
e profisso.Da1ização, alimentação adequada e, princ1palrilente,
tratamento respeitoso.
_
_ __ .Em outra direção' e com intUitos espeCmcas·, trabà1h"aiD
os que vêem no esvaziamento das prisões a melhor saída para

·o

o impasse. Há

quem

.
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õefenda a redução de 2/5 para até l/3

do período mínimo de cumprirtiento das penas, mesmo assegu.:
rando a liberdade para autores de latrocínio, assaltantes, trafiwcantes e assassinos perigosos.
.
· ·
··
Caso tal redução foss~ posta em prátiCa-,ta1vez conseguís--semos diminuir a lotação das penitenciáõãs,-mas, em contraw
partida, colocaríamõS eín liberdade presos que cometeram
crimes nefandos. Pretendem alguns ciue, se primáli&s. os ape..
nados teriam: de cumprir 15 anos da pena; e 20, se reiriddé:iltes;

para receberem induhor Por essa matemática, 100 anos de
prisão podem virar L([ SUponha-se a extensão do crime com(fw
--u_âo por quem foi Cóhdenadó a um século, de_ prisão e~ diante
~inexlS~ncia de prOgramas de reabilitação social, a temeridade de que se reveste a iniciativa_._ fa.ra seJ~f._1,lm parãme_trQ
at_uãl, basta !Rencionar o caso _do Cabo Bruno •. acusado de,_

como matador de aluguel, ter tirado a viaa de cerca de 50

~s_sOas. <:- condenaâo _a_l28 anos_ de prisáo.

-- ~ Levando em _consid~rãção _esses aspec~os, e crimes oomo
seqUestro e cán:~.re priv-ado, roubo e extOrsão, estupro, corrupçâo de menores, tráfico de ·crrogas, e;ntre outros de relevância social, a Ordem_ dos Advqga9os do Brasil chegou a organizar um sen,ünário sobre o tema, para ouvir as razões daqueles
que _se propõem a esvaziai' as penitenciárias com l.eis. ~ os
que_ encaram a necessídad~_ de_ contínuar construindo n_ovas
t!nidades. b".ãSeados ria premissa de que são llÍtÍ.mal neceSsário.
Coletou opiniõeS~ conllitantes, diVergenteS e ocasionalmente
Cõlncid_ent~s, e cQnstatotJ as d~ficul~dades,_para se chegar a
um consenso s_obre a: CoO.Veniê:o.cia de:5:,a·ou da_que~a ip.iciatjva.
Em outro âmbito, mas em linha condizente cOm_ a filosofia
do Governo~ estãO ·aqueles que defendem _a_ privatiia.Ção dos
presídi?s. Considerando o custo me_Qsal de cada pr~o-:-:::- algo
em torno de 4 a_6 saláriOs mínimoS - , pode-se inferir a econpmia de investiriieilto e gerenciamento que a medida induziria,
e o lucro social passivei de ser_ auferido com ·a transformação
das prisões ... pela iniciativa privada, em unidades produtivas,
voltadas para a agricultura ou a indústria .. Naturalmente, tal
empresa jamais poderia concretizarwse sem antes contar COJD.
re-gias bem Claras e definídas e _a permanente supentísão doEstaâo, para _não reproduzirmos o modelo prevalecente na
Idade Média, qua~do os condenados erq.m e,ntr:~gues ~vítima
para explorá-los a titulo de ressarcimento pelo _crime.
·-- _ Além de possibilitar aos presos a instituição de um pecúlio
a Se_r_aplicado na manutenção da família ou a ser conservado
COIJlO uma poupança, a iniciativa permW-rla substancial reduw
ção das -penas, além de incutir no det~nto a consciência de
ser um elemento socialmente.. útil, preparado paí-a a reiiúe~·
gração social. Há, evidentemente, riscoS que- dé/em ser avaliados, vanta·gens e desvantagens a serem criteriosamente pesadas antes de uma decisão desse porte.
_ No todo ou em p-arte, tais propostas-trazem sua cOntribuição ao debate de um ten;ta que tião pode ser alijado de
n~ssas preocupações, sob pena de vermos os presídios brasileiros ·explodirem -simultaneamente ao peso da crise que os
atinge. Em existindo decisão pOlítica para red.efinir:.:Se a estru·tut(_l penitenciária· nacional, episódios como· o -do Ary Franco
constituír-se~ão ·apenas numa triste lembrança, e não mais
em um COrriqueiro epiSódio da dramátíi:a crónica doS presídios
brasileiros.
Considerando, contUdo, o inevitá•1el eSpaço entre o ideal
e-o-possível a curto prazo, enf funÇão- das limitadas fiilãDças
nacionais, é que lanço a minha própria sugestão ·ao Governo
Federal, que deve ser vista como uma pqn~e que nos permita
conviver com as presentes difir.uldades, sem inçorr_er_n_as p~riów
dicas crises que convulsionam o sistema: proponho a- edificaw
ção de uma penitenciárla·em iOcárdisfahte·ide:_aces~o difícil,
cOmo a Ilha de Trindade, para onde deveriam ser_ deslocadoS
~s·preSidiáriOs mais-perigosos, cufa influência sobre 'os demaisseja potencialmente nefasta.
Por sua localizaÇão ·prF:ilegiada, a cêrca de mil qUHó:óiew
tros da costa brasileira, uma ·penitenciária era Trindade ·evita.:
ria a fuga de condenados perigOsos, teduziriã a ·rreqüê"iícia
dos contatos. hoje responsáVel pela -~r:mação e manutenção
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de quadrilhas dentro dos próprios presídios, e reduziria consideravelmente o risco das rebeliões, ao afastar os líderes que
usualmente as estimula. Por outro lado, asseguararia aos presos-o-q-u-e fazer, mediante a implantação de programas agrícolas voltados para a auto-sufíciêncía da comunidade, e ocuparia
um espaço do nosso território hoje inaproveitado.
O fato é qUe não podemos, Sr. Presidente, Sr~ e Srs.
Senadores, assistir, de braços cruzados, à derrocada do sis~ema
penitenciáriO brasileiro, sem tentar, com nossas preocupações

e sugestões, reverter o caos e tentar dar-lhe uma direção,
ainda que paliativã,- até que o assunto seja objeto de considerações mais amplas e profundas.
O filósofo Michel Foucault, considerado como o antropólogo do saber, em mais de uma obra em que se debruçou
particularmente sobre as prisões e os mariicôrriios~ Cõlicluiu
que o confinamento -dos condenados pela Justiça é uma solução- tão perigosa quanto inútil. Mas confessou, também, que
não sabe o que colocar no seu lugar, afirmando que ela (a
prisão) "é a detestável solução, de que não se pode abrir
mão,., como peça essencial no conjunto das punições que
marca um dos momentos mais importantes na história da justiça penaL
Como um dos mais vigorosos pensadores da atualidade,
Foucault chegou a essa conclusão por falta de melhores alternativas. A sua opção, que endossamos integralmente, leva-nos
a fazer um apelo ao Governo Federal para que, em meio
a tantos problemas que já enfrenta, não descuide do sistema
penitenciâtfo~ e cOnsidere a nossa sugestão, a qual, embora
se tratando de modesta contribuição, pode concorrer para
baixar o nível de violência que hoje prevalece, particularmente
nos presídios considerados de segurança máxima, mas que,
pelo que se tem visto, têm demonstrado extrema vulnerabilidade.
Era o que-fínha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portell~a) c- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKTN (PDT --"'"SC: Pronuncia o
seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
os Governadores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Estados que respondem por mais da metade da
produção agrícola brasileira, recentemente reunídos em Curitiba, por iniciativa do Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul - CESESUL- tomaram a iniciativa de subscrever,
em conjunto, documento da mais alta importância, cujas con~
siderações achamos por bem comentar.
Em dianóstico sucinto da situação, os Gove-rnadores da~
queles Estados sustentam que, como conseqüência de "sucessivos planos económicos que, via de regra, adotaram o tabelamento de preços e a manutenção de baixos salários, assim
como a política monetária re-Stritiva, que se traduziu por juros
elevados, a agricultura brasileira registra, atualmente, o maior
endividamento de sua história, com um contencioso que se
eleva a 15 bilhões de dólares e uma queda acentuada do Produto Interno Agrícola (algo como 24% menos noS últinios cinco
anos)".
Ainda nos termos do documento subscrito pelos Governadores daquela importante região agrícola de nosso P3.ls, a
crônica esca-ssez de recursos para a: comercialização da safra
de verão resultou na prátiCa generalizada de preços abaixo
_ do preço mínímo de garantia, deixando de assegurar ao produ-
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ter a receita mínima suficiente -pai-a cobrir os custos de produção.
Não se trata de nenhum exagero, Sr. Presidente, St4"
e Srs. Senadores. Citemos, apenas, o Paraná, como exemplo
ilustrativodessa pequena e triste história. Com uma safra 24%
superior à do ano passado, tomando-se por base apenas quatro
produtos (algodão, feijão, milho e soja), a receita global será
trinta e cinco por cento menor. Isto significa que, Sé tomarmos
a safra atual e a multiplicarmos pelos respectivos preços praticados no ano passado, teremos uma receita total de, aproximadamente_1 dois bilhões de dólares, ao mesmo tempo em que
a receita a ser obtida não ultrapassará a um bilhão e trezentos
milhões de dólares, se levarmos em conta a cotação atual.
T~l conta seria naturalmente positiva !"ara o lado dos
-consumidores, se
eles estivessem sendo realmente beneficiados pelos mais bai~
xos preços já pagos aos agricultores. Acontece que, nesses
misteriosos meandros da cõmercialização brasileira, a produção segue sendo estocada por uns poucos compradores que
passaram a dominar as regras do mercado, vendendo sempre
que estas lhes aprouver ..
Eis uma regra perversa db sistema, que pune, em uma
ponta, os que suam para produzir aquilo que a grande maioria
consome, enquanto em outra ponta, os que trabalham para
comer pagam um alto preço que não é evidentemente contabilizado pelos que realmente responderam por aquilo que chegou à mesa do trabalhador.
Trata-se, como é fácil de verificar, de um brutal processo
de transferência de renda, que se tem mostrado sistemático,
entre nós, sem que nenhuma das duas pontas principais, do
sistema produtivo/ConSumidor, tenha efetivamente se beneficiado dele. Pelo contrário, são os parasitas da especulação
os que se aproveitam da anamolia.
Aqueles que se preocupam com a destinação histórica
do Brasil sabem que não haverá como sair desse círculo vicioso
tão kafquiano, se não houver liberação adequada de recursos,
e se o Estado não adotar uma política de restrições a importações inoportunas, como as que se verificaram, em passado
não distante, de milho, trigo e algodão, desestimulando os
que produziram para alimentar o País. Em países desenvolvidos, que costumam estimular os seus produtores rurais, o
normal é que se adotem tarifas que neutralizem as vantagens
dos produtos importados.
A agricultura brasileira, para ser produtiva, reclama urna
política definitiva, que terá de contemplar, necessariamente,
estímulos aos nossos produtores, que deverão gozar de privilégios do nosso mercado interno. Nenhuma nação do mundo
abre seu mercado para qualquer país estrangeiro sem compensações correspondentes. Eis a regra que tem regido, nos últimos tempos, as relações cumerciais em nosso tempo, e que
parecem negligentemente ignoradas pelas nossas autoridades.
Agricultura produtiva reclama estímulos da sociedade, mais
do que do Estado. E nisso estará certamente uma pOlítica
saudável de fomento à permanência dos que laboram na solidão dos campos, em proveito dos que trabalham e vivem
nas grandes cidades. Assim fizeram países que conseguiram
romper a barreira do subdesenvolvimento e da miséria, e
é o que nós desejamos para o nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.

Concedo a
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O SR. GUILHERME PALMEIRA(PFL - AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado~
res, faleceu em Recife, no dia 21 de julho último, onde se
encontrava visitando familiares, um dos mais ilustres médicos
das Alagoas.
Fez o seu curso médico_ em Recife vencendo as maiores
dificuldades possíveis, pois seus pais não -diSpUnham cte recursos suficientes.
..
Já-~~ -t93s, recém-fonD.ado, volta às Alagoas e Vall::Tabãlhar no Hospital de São Miguel dos Campos, interiOr do E_stado. Só Deus sabe, àquela época, o quanto era difícil o exercício
da Medicina, sobretudo num Município pobre.
Voltando a Macei6, logo _se engaja no ensino universitário, sendo professor da_ cadeira de Farmacologia em 1963.
Este homem médico tem o nome imemorial de Nabuco
Lopes Tavares da Costa Santos, que vai continuar sendo um
luminar da vida médica, universitária e pessoal.
Era de uma inteligência privilegiada e de uma cultura
insaciável. Conhecia perfeitamente o infinito da inteligência
humana e a necessidade de uma presença séria na comunidade
onde vivia e se sentia tão responsável.
Ainda na Universidade Federal de Alagoas destacou-se
como Professor de FisiOlogia e Diretor do Centro de_ C_iências
Biológicas, onde desenvolveu um trabalho sério e profícuo;
fundamento das ações ainda hoje ali desenvolvidas.
Professor titular da UFAL, foi nomeado_Reitor por quatro anos da mesma universidade, onde pó de mostrar todo
o seu descortínio de adminis.tradOr público, tendo, entre inú- meras grandes realizações, criado o Hospital Universitário.
Rendo, com emoção, a minha homenagem a este soldado
exemplar, médico dedicado, emérito professor e homem de
ilibada conduta moral e cívica.
Seria demasiado falar sobre a figura humana de Nabuco,
um homem de uma coragem pessoal impressionante, sem ser
insolente ou atrabiliário.
Diante de tão imens_a atividade,_ ainda enveredou pelos
escaninhos do Exército Brasileiro, onde exerceu os cargos
de Diretor do Hospital Militar de Fernando de NOronha; de
Diretor do Hospital Militar de_ Campina Grande; de organizador e Diretor do Cutso de Enfermeiros de Guerra Rosa
da Fonseca;,9e adjunto da diretoria técnica da Oiretoria-Geral
de Saúde do Ministério do Exército; de adjunto do Serviço
de Saúde da 7• R.M., alcançando na hierarquia militar o posto
de General de Brigada R/1 do Quadro de Saúde do Ministério
do Exército.
_
_
.
Exemplos como o de Nabuco Lopes não se perdem no
tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte !la)- Não há mais
' -·
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidêncía vãf éncerra:t
os trabalhos, designando para a sessão ordinárüt de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 385. de 1991-Complementar
(n~' 97/92, naquela Casa), de autoria da Senadora Marluc_e_
Pinto, qUe dá nova redação ao art. 3~> da Lei Complementar
n 9 62, de 28 de dezembro de 1989_, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das libet:~óes dos
recursos dos Fundos de Participação e dá outras proVidências,
tendo
- PARECER, proferido em Plenário, Relator: SenadorEsperidião Amin, favorável ao substitutivo da Câmara.

-2REQUERIMENTO N' 265, DE 1992
Votaç'ão; eni tUIDo _úriico, do Requerimento rí9 265, de
1992, _de autoria do Senador Alexaridre Costa, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Iniciativa privada e social", de autoria
de António Ermírio de Moraes, publicado no jornal Folha
de S. Paulo, edição de 10 de maio de 1992.
,,
o

-3-·

REQUERIMENTO N• 282, DE 1992
_ Votação, em turno único, do Requerimento n9 282, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a trã.risCiição, nos Anais do Senarl.o Fede~
ral, do artigo publicado no joril:ãr Zero Hora, do dia 18 de .
maio de 1992, intitulado "Gás Natural para o Rio Grande",
de autoria do Governador do Río Grande do_Sul, Alceu Collares.

-4REQUERIMENTO N' 335, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 335, de
1992, d_o Senador Francisco Rollemberg, solicitando a retirada
do Projeto de Lei do Senado n' 399, de 1991, de sua autoria,
que estabelece o limite rriáXimo permitido para'a naVeg-açãOde embarcações do tipo moto-aquática (jet-ski) em praias do
litoral, rios, lagos e reservatórios de represas e dá outras provi·
dências-. ·
~s-

REQUERIMENTO N' 438, DE 1992
em turno único, do Requerimento n"' 438, do
Senador Nelson Carneiro, solicitanâ_o, rioS-termos do art. 172,
inciso I, d9 R;.egimento Interno, a inclusão, em Ordem do
Dia, dó -vrojeto de Lei do Se·n_adO n9 .348, O.e 1991, de sua
autoria, que dá nova redação ao art. 9"' _do Decreto-Lei n\'
3, de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações jurídicas
do p~sso~~ que integra o sis.tema de atividades portuárias.
Vot~ção,

-6PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 8. DE 1992 .
..

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
SUBSTITUUVO DAâMARA AO
à ConStituiçãO no 8, de 1992 (nP 51190, na Câmara dos DeputaPROJETO DE LEI DO-SENADO
-- dos), que dispõe sobre o plebiscito previsto no· art. 29 do
N• 385, DE 1991- COMPLEMENTAR
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; fendo
PARECER favorável, sob n' 243, de 1992, da
(Em_ regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
.....:. -Comissão Temporária.
Regimento Interno.)
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-7PROPOSTA DE EMENDA À CONSTitUIÇÃO
N' 7, DE 1992
Votação, em primeiro turno, da PrOpoSta de Effienda
à Constituição n' 7, de 1992 (n• 82/91, na Cãmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo
PARECER favorável, sob n' 246, de 1922, da
- Comissão Temporária.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 44, DE 1992

Discussão, eni llinlo ~!_ii_C_§~- ~o Projeto de Resolução n~
44, de 1992 (apresentado pela Comiss-ão ·cte ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania como conclusão de seu Parecer n"' 224, de
1992), que disciplina a- -a-provação Pelo SenadO Federal das
operações financeiras com O Fundo Monetário InterriacionaL
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - Está encerrada a sessão._
,
. - -(Levanta-se a sessão ·às 17 horas e 8 màu.i.iOs.)

(') APOSTILA
ATO DO PRESIDENTE N• 26/91
Que apOsentou Derval Gomes Ribeiro, analista legislativo.
Apostila
Fica alterada para 34/35 (trinta e quatro- e tririta -e- CíriCo
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante desde Ato, em virtude do servidor haver atingido mai~_ um_ano
entre a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria. Fica alterado o fundamento legal da concessão
da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir
os arts. 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Senado Federal, 6 de maio de 1992. - Seilador Mauro
Benevides, Presidente.
(") Republicada por haver saído com lncorrcção

t'IO

DCN, Seção II, de 12-5-92.

A TOS DA DIRETORIA EXECUTIVA
DOPRODASEN
ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA
N• 32, DE 1992
A Diretora ExecUtiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso rlas atribuções que lhe confere o incics.o -XIV do artigo
14 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n' 19,
de 1976, da Comissão DiretO-rã. do Senado Fe_deral, com suas
alteraçdes posteriores, resolve:
Art. 1"' ConS:tilliif Comissão Técnica Especial com o objetivo de elaborar projetes de infra-e~trutura básica para redes
locais, no âmbito do Senado Federal e Cegraf e encaminhar
e fiscalizar sua execução, de acordo com as seguintes atividades:
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I -Identificar todos os ambientes no complexo predial
do Senado Federal e Cegraf, elegíveis à instalação, nos próximos 12 meses, de microcomputadores ligados em rede.
II- Definir patã-cada ambiente:
a) posição de POntOS de dados, tipo de cabeamento, dutos
e rota otimizada para futura ligação destes pontos aos quadros
de concentração (CLOSETS), já instalados;
b) posição de pontos de força, correspondentes aos pontos de dados, prevendo-se aterramento e energia estabilizada;
c) projeto básico ou ex6cütiv0 para instalação da infra-estrutura elétrica e de dutos para cabos de dados, de acordo
com itens alb;
d) estimativa- de custo das obras e instalações conforme
·item c;e) Prover os micras já instalados com recursos para conexão à Rede Token-ring.
III- Encaminhar os projetes do inciso II para execução,
com base nas prioridades defmidas pelas áreas de atendimento
do Prodasen.
IV- Acompanhar a execução dos serviços-e, ao término,
prOvidenciar sua aceitação.
V - Interagir ativamente com os respectivos Gerentes
de Conta e as demais áreas e comissões técnicas envolvidas
na implantação do Plano de Migração para o Modelo ClienteServidor.
Art. 2"' Designã.r os servidores Mário Roberto de
Aguiar - Analista da CTP, Antonio José B. da Costa Chefe do SMT, Francisco Franco R. Neto - Engenheiro
do SMT, José Emiliano R. Filho - Analista da CTP, Mário
Sérgio P. Martins - Analista da CTP, Tereza Cristiiiá -s.
F. Gennarí -Arquíteta do Prodasen, Paulo César de Araújo
Rêgo - Analista CST e José Bráulio Brito Lopes - Engenheiro da Subsecretaria do Senado Federal para comporem
a Comissão.
Art. 3"' Designar o serVidor Mário Roberto de Aguiar
para presidir a Comissão e José Bráulio Brito Lopes para
substituí-lo em seus impedimentos.
Art. 4• Fixar o~prazo ~de 30-9-92 para conclusão dos
trabalhos de execução e teste integrado com o mainframe,
das redes locais da Presidência do Senado Federal, Gabinetes
dos Senadores e demais ambientes selecionados, de acordo
--com o artigo 1"', inciso I.
Art. 5"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação nos qUadros _de aviso do Prodasen.
Brasília-DF, 11 de junho de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva.
ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA
N• 44, DE 1992
A Diretora Executiva do Centro de Informártica e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso d~s atribuições_ que lhe confere o art. 14, inciso XIV,
do Regulamento Administrativo do Prodasen, aprovado pelo
Ato n"' 19, de 1976, da Comissão Din!tora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em vista o constante
do Processo PD-000519/92-8 resolve:
1. Constituir Comissão TécOica ESpeciã:l-com a-fi~ã:ii
dade de:
a) assessorar o Grupo de Trabalho constituído pelo Ato
do Diretor Executivo do Cegraf n' 140/92 C:om a finalidade
de definir um sistenia-ãdecjtiãdo de salda para a fotocomposição;
-
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b) definir, com O giupo, as especificações técnicas que
furidamentarão o prOCesso de aquisição, e
c) prestar assessoramento à Comis!;áO Permanente de Licitação do Cegraf no decorrer de todo o processo de aquisição.
2. Designar para compor a refedda Comissão os servidores Márcio Lopes Rogério, lotado na DDSICOM, Carlos
Magno Cataldi Santo_ro, lotado_ na APE!NTÇ e Ivar AJves
Ferreira, lotado na DDS/CDA.
.
3. Indicar o servidor Márcio Lopes Rogério para coordenar os trabalhos e o servidor Ivar Ferreira _Alyes par~ suJ?sti_tuí-lo em seus illlpedimentos.
.
4. Fixar o prazo de S dias para conclusão dos traha!b..Qs _
indicados na alínea b. Os trabalhos indicados nas alíneas a
e c se encerrarão com a aquisiçãO- dos equipamentos.
Brasília-DF, 21 de maio de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva.
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA
N• 45, DE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN~ no
uso das atribuições. qUe lhe confere o art. 14, inciso V e XIV,
combinado com o art. 48 e seus parágrafos, do Regulamento
Administrativo do Prodasen, aprovado pelo Ato n~' 19 de 1976,
da Comissão Diretor:a do Senado Federal, c_om suas alterações
posteriores, e tendo em vista o constante cto Processo _PD
00338/92, resolve:
.
~~ ~
I - Constituir Comissão TécriiCa- Especial com o objetivo
de indicar ·e apresentar justificativa téCnica para aquisiçãO
dos seguintes produtos:
.
1. sistema gerenciador de hanço de. dados relaciqnais
(SGBDR) para os ambientes cliente-servidor, micro "standalone" e ''mainframe"; _
2. sistema operacional do servidor de banco de dados
para o ambiente cliente-servidor;
3. feii:amentas o.ecess_árias para o desenvolvimento de
aplicações e administração dos__b_a_ncQ_d_e dadps para os ambientes cliente-servidor, micro ~·stand-alone'' e "mainframe' ..;
4. demais "softwares" necessários à implantação de soluções integradas em bancos de dados relacio1;1ais nos ambientes cliente-servidor, micro "stand-alone" e "mainfram-eH.
II- Fixar as seguintes etapas para se atingir os-objetivos
indicados no item I:
a) definição dos critérioS obrigatórios e desejáveis que
deverão ser atendidos pelos sistemas gerenciadores de bancos
de dados relacionais;
b) avaliação e indicaç-ão-para teste dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais (SGBDR), a partir de
info"rmações disponíveis como pUblicações em revistas, documentos elaborados por outras organizações, panfletos de
"softwares", visitas a fornecedores, etc;
c) avaliação e indicação das ferramentas associadas 3:_cada SGBDR necessárias aó Q.esenvoJvim~I1t9 de a"pficações~
como linguagens e produtos para o desenvOlvimento, e à administração do ambiente de banco de dados;
d) elaboração e ex:ecução de plano de testes dos SOB DR;
e) estudo e indicação do sistema operacional para servidor de banco de dados;
O estudo e indicação da alternativa de Solução de conecti~
vidade para os ambientes de banco de dados co.m o am~iente
de rede do Prodasen.
III- Designar para compor a referida Comissão oS servidores Regina Célia Pereira Fernandes de Souza, Especialista
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em Informática Legislativa/Análise da Informação, Sonia Camargo Voigt de Figueiredo, Especialista em Informática Legislativa/Análise dil Informação, Denise de Faria Pereíra, Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação
Alexandre Abdu El-Moor, Especialista em Informática Legislativa!Anál~se da Informação, e João Steck, Especialista em
Inform_ática Legislativa/Análise da Informação, lotados no
~ABD, Ailton Oliveira de Almeida, Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, lotado na CPE, José
Carlo_s Maia, Especialista em Informática Legislativa/Análise
da Informação, lotado na COM, João Batista Holanda Neto,
Especialista em Análise LegiS13tiva, Especialidade Análise,
servidor do Cegraf à disposição do Prodasen, lotado na CDA
e Victor Annibal Soares de Azevedo,Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, lotado na CST.
IV- Designar a servidora Regina Célia Pereira Fernandes de Souza para coordenar os trabalhos e a servidora Sonia
Camargo Voigt de Figueiredo para substituí-la em seus impedimentos.
V -Fixar os seguintes ·praiâs:
-:..._·até 31-8-92 para a Conclusão dos trabalhos indicados
no item II, com relação ao ambiente cliente-servidor;
-até 30-9-92 para a conclusão aos trabalhos indicados
no item II, com relação ao ãmbiente micro "sta:nd:-alone";
-até 31-10-92 para a conclusão dos trabalhos indicados
no itein II com relação ao ambiente "mainframe".
Brasília-DF, 11 de junho de 1992. -Regina Célia Peres
,Borges, Diretora: Executiva.·
Al'O DA DIRETORA EXECUTIYA
N• 46, DE 1992
A Diretora Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe c.onfere.Q. art..J4, inciso_ XIV,.
do Regulamento Administrativo do PrOdasen, aprovado pelo
Ato n• 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em vista Q constante
do Processo PD-313[92-0, resolve:
~
1 - Çonstit""ir ComisSãO- Técnica EsPecial com à 'finali~
dade de discutir e estabelecer os Jequisitos necessários para
um sistema de armazenamento e recuperação_ de infonnações
não estruturadas tendo em vista a necessidade de substituição
do "Stairs", bem como pesquisar produtos disponíveis no mercado, que atendam os requisitos estabelecidos.
2 - Designar para compor a referida Comissão os servidores Luis César Pinto_ de Almeida, Petrônio Barbosa Lima,
João Steck, lotados na DDSISABD, Maria Cristina André
de Melo, lotada na DDSICDB, José Roberto Anselmo, lotado
na DSO/CST e Nobor. Sai(o, lotado na COI.
3 - Indicar o servidor João Steck para OOOrdc~itaí.- os.
trabalhos e o servidor Luis CéSar Pinto de Almeida para substituí-to em seus impedimentos.
4 - Estabelecer a dat~ de 30 de agosto dco correm~ para
a conclusão dos trabalhos, quando o grupo deverá apresentar
relatório com os requisitOS, bem como a relação dos possíveis
___ ~ --~ -,-,- __
___
produtos existentes no mercado.
Brasília-DF, 16 de junho de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva.
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA
N• 47, DE 1992
·A Úiretora Executiva do Centro de Informárticae Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de

Ag~sto

de 1992
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acordo com o que dispõe o art. 38, da Lei n~' 8.112/90, e
no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV doart.
14, combinado com o § 4~' do art. 57 do Regulamento ·do_
Prodasen, aprovado pelo Ato n"' 19, de 1976, da --comissão
Diretora -do Senado Federal, com s_uas_ alterações posteriores,
· _.. .
-· -- __ .-.. --=-~ .. ·:·,: ., resolve:
.

Designar o servidor JOSÉ PAULO DE AZEVEDO, Direter da Divisão_ de Suporte Têcnicó e Operaçôes, do Quadro
de Pessoal deste órgão, para a partir desta data substituir
esta Titular nos _seus afastamentos e_ impedimentos. regula·
mentare~. _
"_
·
·
Brasília-DF,. 19 de junho. de 1992. -Regina Célia Peres
Borges, Diretora Executiva.
ATO DA DIQ.ETORIA EXECUTIVA
N• 48,.DE 1~2.
A Diretora Executiva do Centro de Informática e ProceS:
sarnento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo
com o que dispõe o art. 38 da Lei n' 8.112/90, e no uso
das atribuições que lhe confere oi:r;u~i~o XIV do art. 14, combi-nado com o § 4 9 do. ~r:t-. 57 do Regvlamento -do Prodasen,
aprovado pelo AtQ n~ .19, de 1976, .da. Comissão. Diretora
do Senado F.;::deral, com suas alterações posteriores, reSolve:
Tornar sem efeito, a part.ir d~sta. data, o Ato 27, de
1991, que designou o servidor JAMES R,AYMUNDO ,MENEZES DE CARVALHO, Diretor da Divisão de Desenvolvimento· e Sistemas, do Quadro de Pessoal deste.órgão, para
substituir està Titular nos seus afastamentos e. impedimentos
regulamentares. ~ "
. .
._. _
.Brasüia-DF~ 19 de junho dé 1992.- itégma Célia Pe...S
Borges, Diretora Executiva. · · ·

ATO DA DII!.Et9RA, E~~CúTÍ"\'A
N• 53, DE 1992
A Diretora Executiva -do Centro de Infonnártica e PreceS:.
sarnento de Dados do Senado Federal- Prodasen~ de acordo
com o que dispõé o ate 38, dà Lei I'l~' 8.112[90~ -e. no uso
das atribuições que lhe confete o~ inCisO VI e XIV do art.
14, combinado· com ·o § 5' do art. 57· do Regulamento do
PTàdasen, aprovado 'pelo Ato n•~f9, ~de i976, da Comissão
Diietoia do Se,nado.,Federal, com suas alterações· posteriores,·
resolve:
·'
··
Designar o~ servidor CLEOMENES PEREIRA DOS
SANTOS, Especiãlista em Adminis'tia"çãó. "Le"gislativa!fécni- ·
cas de AdminiStração, do Quadro de ~essoal deste órgão,
para substituir, em seus afastamentos Pu impedimentos regulamentares, o Encarregado de Almox,arifado, da Divisão AdmiIiisttátiva· e Financeira'.:....:. DAF, a.part.ir desta data.
:
Brasília~DF, 9 de' julho 'de 1992. --'-Regina CéHa Peres
Bo"rges, Dii'etora: E:Xe6.itiva~ · ~ · · ·
· · .. -·
-

ATO DA DIRETORA EXECUTIVA
N• 54, DE 1992
Regulamenta, no Prodasen, os institutos da Progressão Horizontal e da Progressão vertlcal, no exercício
de 1992, e dá outras providências.

A Diretora Executiva· do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso
das atribuições que lhe confere· o inciso XIV do art.igo 14,
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n~' 19, de

1976, combinado com o art.igo 3• do Ato n9 1i, cte ~1992,
ambos .da ComisSão Diretora do Senado Federal, bem como
os a_rt.s. 16 e 17, 1~' do Ato rt"' 1, de 1991, do Presidente
do Conselho de Supervisão do Prodasen, resolve;
· -Art. 1"' A promoção dos servidores do Prodasen, no
exercício de 1992, far-se-á através dos institutos da Progressão
Horizontal e da Progr:essão Veitical, observadas as condições
estabelecidas neste Ato.
Art 2~' A Progressão Horizontal, definida como Progressão no inciso 1, do art. 16, do Ato n~' 1, de 1991, do
Presidente_ do Conselho de SuperVísão, consiste na movimentação do servidor, na mesma especialidade do seu cargo, do
p"adrão (PL) em que se encontra para o imediatamente superior, dentro da mesma classe.
Art. 3.~ A Progressão Vertical, definida como elevação
no inciso II, do art. 16, de 1991, do Presidente do Conselho
de _Supervisclo, consíste na movimeritaçãõ dõ servidor, na mesma especialidade do seu cargo, do padrão (PL) em que se
encontra para o imediatamente superior, quando importar
em mudança de classe.
Art. 49 A Progressão Horizontal far-se-á por merecimento,. após aferido o desempenho funcional do servidor,
pelos Diretores de DiviSão. Assessor-Chefe e Diretora-Executiva, com relação aos servidores que lhes estejam subordi~
nados, e pela autoridade competente, no caso de servidores
requisitados.
Art. 5• A Progressão Vertical far-se-á por tem~po de
serviço, independentemente de avaliação.
Art. 6~> A Progressão Horizontal e a Progressão Vertical não poderão ocorrer simultaneamente, na forma do que
dispõe o§ 2•, do art. 16, do Ato n' 1, de 1991, do Presidente
do Conselho de Supervisão do Prodasen.
Art. 7~ Estão excluidos dos processos de promoção os
servidores que:
I - estejam cumprindo o estágio probatório previsto no
art. 2•, da Lei n' 8.112, de 11-12-90;
II - estejam posicionados no último padrão da classe
mais elevada da especialidade do seu cargo;
III - estejam em licença sem vencimentos "ém julho de
1992;

~

~

~

IV- estiveram em licença s·em vencimeritos no eXercíciO
de 1992;
V - tenham recebido punição no exercício de 1992;
VI -tenham sido readaptados no exercício de 1992.
- Att:- 8~> O desempenho funcional será representado pelo resultado do Padrão de Desempenho, obtido na avaliação
que abrangerá o período de 1•-7-91 a 30-6-92, através da ficha
de Avaliação de Desempenho --..:.fo"rmuláriO anexo, compreen-dendo os seguintes· fatores de avaliação:
I - Rendimento e Qualidade do trabalho - até 50 pontos.
II -Iniciativa e Cooperação - até 20 pontos.
III - Assiduidade e Pontualidade - até 15 pontos.
IV - Urbanidade e Disciplina - até 15 pontos.
Parágrafo único. O Padrão de Desempenho decorrente
da avaliação de que trata este artigo será representado pelos
seguintes conceitos:
I - até 60 pontos - Insatisfat6rio;
I I - de 61 a 85 pontos- Bom;
III- acima de 85 pontos -Excelente.
Art. 99 Serão promovidos em 1992, por Progressão Horizontal, os servidores que obtiverem o conceito Execelente
como Padrão de Desempenho.
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_ Art. 10. ·O serVidor que discordar do resultado_ da

~.ua

-avâliação terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, COntados da
data da publicação no quadro de avisos da relação dos servidores avaliados e seus respectivos conce_itos, para interpõr
recurso a Diretora Executiva, a quem cabe a decisão final
sobre o resultado das avaliações.
_
11. A promoção por Progressão Horiz.ontªl far-se-á
.. '!TI_ensalmente, por Ato n<:> da Diretota--;:.Executiva, a partir
do ls> dia âo mês em- que o servidor completar _12 (doze)
meses de interstício, para aqueles que obtiverem o conceito
de excelente como Padrão de Desempenho.
Parágrafo único. Perderá o direito a piontOção o servidor que receber penalidade_disciplinar entre a data da avaliação e a data fixada para a -Progressão Horizontal, prevista
neste artigo.
Art.· 12. CoitcóirerãO- a ·Progressão Vertical OS SeiV:i:
dores posiciona-dos no último padrão (PL) da classe da respectiva' especialidade do cargo, desde que atendam às condições
estabelecidas no art. 7" dest Ato.
----
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_ Art. 13. A promoção por Progressão Vertical far-se ..á
mensalmente, por Ato n" da Diretora-Executiva, e ocorrerá
a partir do I' dia do mês em que o servidor completar 12
{doze) meses de exercício no último padrão (PL) da classe
·na especialidade do seu cargo.
_ Art. 14. Os servidores que obtiveram desempenho
. Bom na avaliação realizada em 1991, nos terinos do Ato n'
da Diretora Executiva o• 133 de 1991, serão promovidos a
partir do 1~ dia do mês em que completarem o interstício
na forma do que dispõe o art. 17, § 2", alínea "a", do Ato
n• 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão
do -Ptodasen-, reSsalvado o. disposto no art. 6"', deste mesmo
Ato.
Art. 15. Os casos omissos rieste Ato n" serão resolvidos
pela Diretora Executiva, oqvindo o Diretor da DiViSão Administrativa e Financeira.
Art. 16. Este Ato n' entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em çontrário.
BrasOia, 10 de julho de 1992.- Regina CéHa Peres Bor~' t>iietOra ExeCutiva.
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Anexo: ATO 54/92 di DIRETORA-EXECUTIVA

1.

QUANTID~DE

E

QU~LIDADE

DO TRABALHO

Volume oe trabalho c~oduz~do. levando-se em conta a complex1daoe. cacac~daoe oe ao~enolzagem e o tempo ce execuç~o. sem o~e~u1zo oa oual1Cade.
Capacidade oe Oesemoenr.ar as tare#as com cu1dado, exat'\dão e precisão.
2.

fNICU.TIVA E

gir o Objet 1vo.

•o

pontos

50 pontos

~-

00 ponto
pontos

o•

08
12
16
20

pontos
pontos
pontos

pontos

ASSIDUIDADE E PONTUAL. IDADE

~

Presença per~~nente no local ce trabalho.
Cumpr1mento do horário e~tabelecido.

4.

10 PO:"ItOS
20 pontos
30 pontos

COOPERAÇÃO

Cacacidaae de v1sua11zar situações e agir prontamente,
assim como ~ oe ao~esentar sugestOes ou 1dé•,as tenoentes
ao aperfeiçoamento oo serviço.
Cont r 1bu 1ção esoon: ãnea ao t raba.l ho de ea1.1i.Pe~ par.a a.t t n...,

3.

~

00 ponto

00 ponto

03
06
09
12
15

pontos
po_ntos
pontos
pontos
pontos

URBANIDADE E DISCIPLINA
Relac1onamento com os colegas e as partes.
da h1erarQu1a e respeito às normas
e regulamentares.

Observânc~a

5.

SOMATÓRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR

e.

PADRlO DE DESEMPENHO

Em:

D

INSATlSFA"TÓRJ O

BOM

Servidor Avaliado

~

00 ponto

03
06
09
12
15

D

D

.... / .... /1992

legais

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos

PONTOS

o
EXCELENTE

::.m: .... / .... /1992

Diretor de

Divis~o
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ATO DA DIRETORA EXECUTIVA
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ATAS DE COMISSÕES

N• 55, DE 1992
COMISSÃO ESPECIAL
A Diretora Executiva do Centro de Informártica e ProcesIncumbida de analisar a Proposta de Emenda à
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
Constituição n~ 7 de 1992.
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, IncisO XIV
do Regulamento Administrativo do Prodasen, aprovado pelo
t• Reunião (instalação) reaUzada
Ato n9 1~ de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas c. Iterações posteriores, e tendo em vista o constante_
em 22 de julho de 1992
dos Processos PD-475/84-0, e SF-6480/92-6 e SF-5352190 reÀs dez horas do dia vinte e dois de julho de mil novecentos
solve:
e noventa e dois, na sala de reunião n"' 5 da Ala Senador
1. Constituir ConiiSSãõ-Técn ca Especial com a firiafi- --Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Senadores,
dade de:
. Cid Sáboia de Carvalho, Amazonino Mendes, Alfredo Campos, Ronan Tito, Francisco Rollemberg, Chagas Rodrigues,
a) investigar • analisar e solucionar os problemas de repetição de mensagens transmitidas via telex e telegrama, de
Josaphat Marinho, Magno Bacelar e Eduardo Suplicy, reúenvio antecipado de transmissões e assegurar a estabilidade
ne-se a Comissão Especial, incumbida de apreciar a proposta
do Sistema Teia através de recursos adequados;
de Emenda, à Constituição n~ 7, de 1992, que "altera o artigo
b) propor alternativas que atendam as necessidades de
29 da Constituição Federal". (Apresentado pelo Deputado
comunicação imediata, cobrindo longas distâncias, a exemplo
Gene baldo Correia e outros). Deixam de comparecer por
motivo justificado, os Senhores Senadores José Fogaça, Ono~
do telex e telegrama e de comunicação entre Unidades, do
tipo correio eletrônico, com dispositivos e/ou tecnOlOgias qiie
fre Quinan, Mário Covas, Guilherme Palmeira, José Eduardo,
garantam a C"Stabilidade, segurança e performance das aplica~
Aureo Mello e Lucídio Portella. Assumido a Presidência con~
~
forme preceitua o Regimento Interno do Senado Federal,
çoes.
S
d
o enhor Sena or Cid Sáboia de Carvalho, declarando aberta
2. Designar para CõiriJ?OYã tefefiâa Comissão os Servidores Antonio Carlos Ferreira da Silva, Alexandre Abdu Ela reuniã-o, comunica que a mesina: destina..:se- ã- eleição do
Moor, Gilson Amaral e José Carlos Maia, lotados na Divisão- --Presidente e Vice-Presidente da Comissão e designação do
de Desenvolvimento de Sistemas _ (DDS), Silvério Rosenthal
Relator. Em seguida o Senhor Presidente manda providenciar
a distr;-buição de cédulas e designa o Senhor Senador Chagas
e José Henrique de Souza, lotados na Divisão de Suporte
Técnico e Operações (DSO) e Fran_cisc_o de Oliveira Pereira
Rodngues para funciomi.r como esci'utimiôor. Procedida a V oChefe do Serviço de Telecomunicações do Senado Federal,
tação, a contagem de votos apresenta o seguinte resultado:
como representante do Usuário.
Para Presidente: Magno Bacelar - 9 votos; Para Vice-Pre3. Indicar o Servidor Valdês Miranda, lotado na Dívisão
sidente: Amazonino Mendes - 9 votos. Assumindo a Preside Desenvolvimento de Sistemas (DDS), para atuar como
dência o Senhor Senador Magno Bacelar agradece a seus pares
consultor e auxiliar no _Q~sc;:11 volvimento dos trabalhos.
em seu nome e em nome do Senhor Senador Amazonino
Mendes a honra com que foram distinguidos. Prosseguindo,
4. Indicar 0 Servidor Antonio Carlos Ferreira da Silva
para coordenar os trabalhos e 0 Servidor Gilson Amaral da
o Senhor Presidente designa como relator, o Senhor Senador
Silva para substituí-lo em seus impedimentos.
José Fogaça. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
s. Fixar 0 prazo de 31M8-92 para a conclusã_o dos traba- declara encerrada. a reunião, às onze horas e trinta minutos,
lhos.
lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário da
Brasília~ DF, 22 de julho de 1992. ..--Regina Célia Peres
Comissão, a presente Ata que, lida e aproVada, será assinãda
pelo Senhor Presidente -Senador Magno Bacelar, PresiBorges, Diretora EXecutiVa:·-----~-dente.
'i:o Ordinária, realizada
29 de julho de 1992
ATO DA DIRETORA EXECUTIVA
Às nove i.10r"'
trinta minutos do dia virite e nove de
N• 56, DE JQ92
julho de mil no\' · .1tos e noventa e dois, na sala de reunião
no:> 5 da Ala Se11 .1U:Or Alexandre Costa, com a presença dos
A DiretOra Executiva do C.:::t~tO de Iníur!Uática c ProcesSenhores Senadores José Fogaça, Cid Sáboia de Carvalho,
sanl.~nio de Dados do Senado Federai--- PROf'" SEN, de
Alfredo Campos, Francisco Rolemberg, Josaphat Marinho,
acordo cÕm o que dispõe os artigos 143 e 146, da )_,.... : !!<:>
J0~~ ~ -l•1ardo, Chagas Rodrigues e Lucídio Portella, reúneMse
8.112/90, e no uso das atribuições_que lhe confere o inciso
a Comissão .tspecial, incumbida de apreciar a proposta -de
X, do artigo 14, do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo
Emenda à Constituição n~ 7, de 1992, que "altera o artigo
Ato no:> 19, de 1976, da Comissão Dirctora do Senado Federal,
29 da Constituição Federal". (Apresentado pelo Deputado
com suas alterações posteriores, resolve:
Genêbaldo Correia e outios): Deixam de comparecer por
1 -Prorrogar o prazo concedido através do Ato no:> 51,
motivo justificado, os Senhores Senadores Onofre Quinan,
de 1992, para que a Comissão de Sindicãncia destinada a
Gui~herme Palmeira, Mário Covas, Amazonino Mendes, Auapurar os fatos constantes do Processo no:> 312/92-4 conclua
reo Mello e Eduardo SupHCy. Havendo número regimental,
seus trabalhos.
o Presidente declara aberto os trabalhos, dando a palavra
2 - Fica o dia 14_-8-92 fix:ado como prazo final para
ao Relator da matéria Sen. José Fogaça, que profere seu
o encerramento dos trabalhos da referida Comissão.
parecer pela aprovaçã-o da matéria: Aberta a fase de discussão
Brasí!ia-DF, 29 de julho de 1992. -Regina CéUa Peres
nenhum dos Senhores Senadores presentes pede o uso da
Borges, Diretora EXeCutiva.
7
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palavra. Finda a fase de discussão, o Sr. Presidente coloca
a matéria em votaÇão, quando o parecer do Senhor Relator
é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar

o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, às onze
horas e trinta minutos, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida
Campos, Secretário da ComisSãó, a:-presenfe Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador
Magno Bacelar, Presidente.
COMISSÃO ESPECIAL
Incumbida de analisar a Proposta de Emenda à
Constituição n 9 8 de 1992.
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Amin -13 votos. Assumindo a Presidência o Senhw Se_~ador
Pedro Simon agradece a seus pares em seu norne e em nome
do Senhor Senador Esperidião Amin a honra com que foram
distinguidos. Prosseguindo, o Senhor .Presidente de~igna como
relator, o Senhor Senador José Richa. Nada mats havendo
a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a reunião,
às onze horas e trinta minutos, lavrando eu, Paulo Roberto
Almeid_a Campos, Secretário da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pela Senhor Presidente.
-Senador Pedro Simon, Presidente.
2~

Reunião Ordinária, realizada
em 22 de julho de 1992

1' Reunião, (instalação) realizada
em 22 de julho de 1992
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
julho de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reunião
n9 5 da Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos
Senhores Senadores, Cid Sabóia de Carvalho, Amazonino
Mendes, Alfredo Campos, Pedro Simon, Francisco Rollem~
berg, Hugo Napoleão, Josaphat Marinho, José Richa, Beni
V eras, Nelson Wedekin, Rachid Saldanha Derzi e Esperidião
Amin, reúne-se a Comissão Especial, incumbida de apreciar
a proposta de Emenda à Constituição n' 8, de 1992, que :'dispõe sobre plebiscito previsto no ãrt. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Ti:"ailsitórias". (Apresentado pelo Deputado
José Serra). Deixam de comparecer por mofivo-justifícado,
os Senhores Senadores Antônio Mariz, Louremberg Nunes
Rocha, e José Paulo Bisol. Assumindo a Presidência conforme
preceitua o Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor
Senador Nelson Carneiro, declarando aberta a r~união, comunica que a mesma destina-se à eleição do Presidente e Vi~e~
Presidente da Cori:tissão e designação do Relator. Em segmda
o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição de
cédulas e designa o Senhor Senador Josapht Marinho para
funcionar como esC"t:UtiDàQo_:r. Procedida a votação, a contagem de votos apresenta o seguinte resultado; Para Presidente:
Pedro Simon - 13 votos; Para Vice~Presidente: Esperidião

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois
de julho de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reunião
n~" 5 da Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos
Senhores S_enadores Peclro Simon, Cid Sáboia de Çarvalho,
Alfredo Campos, Francisco Rollemberg, Josaphat Marinho,
Antônio Mariz, José Richa, Beni Veras, Nelson Wedekin
e Rachid Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão Especial, in~
cumbida de apreciar a proposta de Emenda à Constituição
n~" 8, de 1992, que "dispõe sobre plebiscito previsto no art.
2~' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
(Apresentado pelo Deputado José Serra). Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores Nelson
Carneiro, Hugo Napoleão, Amazonino Mendes, Louremberg
Nunes Rocha, e José Paulo Bisol. Havendo número regímen~
tal, o Presidente declara aberto os trabalhos, dando a palavra
ao Relator da matéria Sen. José Richa, que profere seu parecer
pela aprovação da matéria. Aberta a fase de discussão so
Senhores Senadores Cid Sáboia de Carvalho e Josaphat Marinho fazem o uso da palavra. Finda: a fase de discussão, o
Sr. Presidente coloca a matéria em votação, quando o parecer
do Senhor Relator é aprovado por unanimid_ad~. Nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a
o, às quinze horas e trinta minutos, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secr~tário da Comissão, a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente . ......,... Senador Pedro Simon, Presidente.

,

DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•I29

QUINTA-FElRA, 13DE AGOSTO I)E 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o· Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do ·art.
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 46, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de operação de
crédito externo, no valor de US$167 .000.000,00 (cento e sessenta e sete milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento Banco Mundial.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a República Federativa do Brasil, na forma da Resolução u' 96, de 1989, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crê dito externo, no valor de US$167.000.00D;OO (cento e sessenta
e sete milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial.

__ .

. __ -··- .... ..

,- ______

____ ,.. ___

_

Parágrafo único. A operação de crédito externo definida neste artigo destina-se ao financiamento
parcial do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia -PLANAFLORO, coordenado pela Secretaria
do Desenvolvimento RegiOnal da Presidência da República:
Art. 2• As condições financeiras básicas de operação de crédito externo são as seguintes:
a) valor: US$167.000.000,00 (cento e sessenta e sete milhões de dólares norte-americanos);
b) prazo: quinze anos;
c) taxa de juros: calculadas à taxa de 0,5% a.a., acima do custo de captação dos recursos pelo banco,
apurados no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efc:~tivados semestralmente, em 15
de maio e 15 de novembro, de cada ano;
__
d) amortização: vinte prestações semestrais,- iguais e consecutivas, vencehdo-se a primeira em 15 de
maio de 1997 e a última em 15 de novembro de 2006;
e) comissão de compromisso: 3/4% a:a., (três quartos por cento) sobre os saldos do empréstimo não
desembolsado, pagos semestralmente, juntamente com os juros.
Art. 3' A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses
a contar da sua publicação.
-Art.- 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 11 de agosto de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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SUMÁRIO
1.- ATA DA 150• SESSÁO, EM 12 DE AGOSTO
DE 1992
1.1--ABERTURA
1.2- EXPE'DIENTE
1.2.1 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 67, de 1989 (n• 1.148, de 1988, na Casa de origem),
que dispõe sobre as ações de prevenção e controle das
zoonoses urbanas e dá outras providências. (Redação final.)
1.2.2- Requerimentos
- N•' 600 a 604/92, de autoria do Senador João Rocha,
solicitando a órgãos do Poder Executivo informações qUe
mencionam.
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Recebimento de manifestações de ap9_io à Comis-

são Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar denúncias
do Senhor Pedro Collor de Mello.
1.2.4- Discursos do Expediente
-SENADOR EDUARDO SUPLICY -Manifesto
de funcionários do Poder Legislativo aos Srs. Congressistas, de apoio à CPI do caso PC. Passeata de estudantes
paulistas em favor do impedimento do Presidente Collor.
Pressões que estaria sofrendo o Ministro Marcílio Marques
Moreira, no sentido da liberação de recursos públicos. Crise política.
-SENADOR NEY MARANHÃO- Boatos infundados a respeito da demissão do Ministro Marcílio Marques
Moreira e defesa da permanência de S.. Ex• à frente do
MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento. C~ri
mônia de assinatura do Plano para Safra Agricola 92/93.
-SENADOR JOSAPHAT MARINHO- 80 anos
do escritor Jorge Amado.
1.2.5- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 123, de 1992, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que introduz alterações na

Lei n"' 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos representantes comerciais autónomos.
1.2.6- Requerimentos
-No 605, de 1992, de autoria do Senador Ney Maranhão, solicitando a tetirada do Projeto de Lei do Senado
n"' 106/92, de-Sua autoria.
- N' 606, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel e outros, solicitando a incJusão em Ordem do Dia
âo Projeto de Lei do Senado n' 77, de 1992.
- N"' 6fJ7, de 1992, de autoria do Senador Dirceu C3.r:neiro, solicitando a transcriçã9, nos Anais do Senado da
matéria, A AmaZônia e o Meio Ambiente, publicada no
jornal Correio Brazüiense Internacional, de lY de jun~o
de 1992, de autoria de Argemiro Procópio.
1.3- ORDEM DO DIA
Proposta da emenda à Constituição n"' 8, de 1992,
(n' 51190, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre
o plebiscito previsto no art. 2"' do Ato das Disposições
CoD.stituciOhais Transitórias. Aprovada em 29 turno, tendo
usadO da palavra os Srs. SenadOres Hugo Napoleão, Divaldo Suruagy, Beni V eras, Chagas Rodrigues, Ronan Tito, Marco Maciel, Fernando HenriqUe Cardoso, Eduardo
Suplicy e Esperidião Amin. À promulgação.
Proposta de Emenda à Constituição n~" 7, de 1992,
(n~" 82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art.
29 da Constituição Federal. Aprovada em 1"' turno.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 385, de 1991-Complementar (n' 97/92 naquela Casa),
que dá nova redação ao art. 3"' da Lei Complementar n"'
62, de 28 de_ dezembro de 1989, qu~ estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e dá outra~ providências. Aprovado, após usar da palavra os Srs. Senadores
Humberto Lucena, Marco Maciel, Fernando Henrique
CBrdoso, Esperidião Amin e Jonas Pinheiro. À Comissão
Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n"'
385/91-Complementar. Aprovada. À sanção.
Requerimento n"' 265, de 1992, de -autoria do Senador
Alexandre Costa, solicitando nos termos regimentais, a .
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transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Ini1.3.1 - Dlscursos após a Ordem do Dia
ciativa privada e social", de autoria de António Ermínio
-SENADOR JOSÉ. FOGAÇA- Momento atual
de Moraes, publicado no jornal Folba de S. Paulo edição da crise política brasileira. Defesa do parlamentarismo.
de 10 de maio de 1992. Aprovado.
- SE~ADOR AUREO MELLO -Indignação dianRequerimento n9 282, de 1992, de autoria do Senador
te do assassmato do Sr. Rubem Benzecry, ocorrido recentePedro Simon. solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado mente em Manaus - AM, como reflexo da violência cresno jornal Zero Hora, do dia 18 de maio de 1992, intitulado cente na Amazônia.
"Gás Natural para o Rio Grande", de autoria do Gover-SENADOR JUTAHY MAGÁLHÃES- Precanador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares. Aprovado.
riedade do sistema de saneamento básico no Brasil. ResRequerimento n9 335, de 1992, do Senador Francisco
posta do Ministro Adib Jatene a requerimento de informaRollemberg, solicitando a retirada do Projeto de Lei do
ções de autoria de S. Ex•, sobre terreno localizado no
Senado n"' 369, de 1991, de sua autoria, que estabelece
Município de Duque de Caxias.
o limite máximo permitido para a navegação de embarcações do tipo moto-aquática (jet-ski) em.praíits do litoral,
-SENADOR LOURIVAL BAPTíSTÁ - 50 anos
rios, lagoas e reservatórios de represas e dá ouras providên- de criação da Legião Brasileira de Assistência - LBA.
cias. Aprovado.
-SENADOR MÁRCIO LACERDA - Melhores
Requerimento nt? 438, do Senador Nelson Carneiro,
condições à prática do rodeio no Brasil. Encaminhando
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
projeto de 1ei de" sua autoria pedindo 6 reconhecimento
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do ProjetO de
do rodeio como modalide desportiva, para todos os efeitos
Lei do Senado n9 348, de 1991, de sua autoria, que dá
da legislação vigente no País.
nova redação ao art. 9s> do _Decreto-Lei n9 3, de 27 de
janeiro de 1966, que disciplina as relações jurídicas do
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sespessoal que integra o sistema de atividades portuárias.
são
Aprovado.
Projeto de Resolução n' 44, de 1992 (apresentado pela
1.4- ENCERRAMENTO Comissão de ConstitUição, JUStiça e Cid3dania como conclusão de Seu Parecer ns> 224, de 1992), que disciplina a
2- MESA DIRETORA
aprovação pelo Senado Federal das operações financeiras
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
como Fundo Monetário Internacional. Apreciação sobresfada, para audiência da Comissão de Assuntos Económi4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN.
cos, nos termos do Requerimento n~" 609/92.- · TES

Ata da 1503 Sessão, em 12 de agosto de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa,
Rachid Saldanha Derzi, Beni Veras e Magno Bacelar.

ÀS 14 HORA.Ç R 30 MfNlTrOS, ACHAM-SR PRE·
SENTRS OS SRS. SRNAlJORI!S:

.1. Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Beni Veras - <:arlos
Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de C'.arvalho Dirceu Carneiro - Elcio Álvares - F.speridiao Amin - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves- Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas Irapuan C'.osta Júnior- Jarba.• Passarinho- Joao CalmonJ alio Rocha - J osaphat Marinho - Josê Eduardo - José Fogaça -Josê Paulo Bisol-Josê Richa -Julio Campos-Júnia
Marise - Jutahy Magalhães- l.avoisier Maia- Levy Dias-

l..ourival Baptista - l.ucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mário C'.ovas - Maurfcio
Correa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisl!s Abrão Nelson C'.arneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Oda- .
cir Soares - Pedro Simon - Racbid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - TeotOnio
Vilela Filho - Valmir Campelo -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista-de
presença acusa o comparecimento de .54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
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EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N• 257, DE 1992
(Da Comissão Ditetorá)
Redação rmal das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 67, de 1989
na Casa _de origem.)

(n~

1.148, de 1988,

A Comissão Diretora apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1989
(n' 1.148, de 1988, na Casa de origem), que dispõe sobre
as ações de prevenção e controle das zoonoses urbanas e
dá outras providências.
Sala da Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Lucídio PorteUa, Relator
- Alexandre Costa - Beni Veras
ANEXO AO PARECER N• 257, DE 1992
Dispõe sobre as ações de prevenção e controle das
zoonoses urbanas e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Emenda n' 1

(Corresponde à Eme_nda n' 3 - _CAS)
Dê-se ao inciso II do art. 3"' a seguinte redação:
..II- autoridades de saúde: as autoridades competentes dos órgãos integrantes da estrUtura ·organizacional das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios."
Emenda

n~

2

(Corresponde à Emenda n• 2 - CAS)
Dê-se ao inciso III do art.- 4» a seguinte redação:
"III --Proteger a saúde da população urbana, mediante o eQiprego dos conhecimentos e experiências
de saúde pública."
Emeoda o•3
(Corresponde à Emenda n' 1 -CASe}
Dê-se ao caput do art. 89 a seguinte redação;
"Art. 89 São obrigados a notificar as zoonoses
que as autoridades de saúde declarem como de notificação obri&atória, além das pessoas previstas no art.
s~ da Lei n 9 6.259, de 30 de outubro de 1975, as seguintes:"
Emenda n9 4

(Corresponde à Emenda n' 4 - CAS)
Suprima-se âo texto do art. 19 da expressão "e dos Territórios".
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0 Expediente
..
._ ..
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
São lidos os seguintes
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REQUERIMENTO N• 600, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentaiS; seja soliCitado ao Excelentíssimo Senhor MiniStrO da Aeronáutica, se digne encaminhar a esta Casa informações e dadOs a seguir, referentes
à gestão da Embraer e suas empresas controladas:
1. Desde quando foi fUndada a 1991, com valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
1.1 Recursos recebidos da União para iritegralização
do capital;
1.2 Recursos transferidos pela Embraer e controladas
aos cofres do Tesouro em pagamento de dividendos;
1.3 Recursos recebidos e transfónnados em Certificados
de Ações ou Ações, em decorrência de deduções legaiS-no
Imposto de Renda devido anualmente por pessoas físicas e
jurídicas.
2.. No período de 1970-1991, com valores auta!izados
em dólares norte_-americanos, discriminados ano a ano:
2.1 A participação do Governo Federal no capital da
Embraer e controladas;
2.2 Os investimentos eril prOjeto e produção de ae~o
naves;
2~3 Produção e venda dos vários modelos.de .aeronaves,
no mercado interno e externo;
2.4 A rentabilidade sobre o património líquido da Embraer e controladas;
2.5 Prejuízos da controladora Embraer naS" empresas
Subsidiáriais e controladas, individualizando uma a uma;
· 2.6 Recursos transferidoS pe~a-Einbrãel- -para o-Fundo
de Pensões dos funcionários;
2.7 Percentual dos valores transferidos ao Fundo de
Pensão sobre a_ folha salarial da Empresa_ e relação entre os
valores transferidos Pela empresa e o total das contribuições
dos empregados para a Embraer;
· 2.8 Recursos repassados à Embraer e controladas pelo
Tesouro Nacional a .. Fundo Perdido" para compensar subsídios;
3. No período de 1981-1991, valores atualizados em dólares norte-americanos discriminados ano a ano:
3.1 Investimentos da Embraer e Controladas em empresas estrangeiras e lucros auferidos;
4. Com base em 30 de julho de 1992:
4.1 Número de empregados da Embraer, coligadas e
controladas discriminando estados e localidades em que servem·
'4.2 Número de' empregados à disposição do Governo
da União, Estados e Municípios e custo destes empregados
na folha de pagamentos;
4.3 Total de endividamento junto a Previdência social,
FGTS e Imposto de Renda. individualizando os valores corrigidos de cada uma das fontes credoras.
5. COm base em 30 de julho de 1992:
5.1 Endividamento junto a organismos financeiros nacionais e iritemacionais, mencionando as fontes credoras, com
os valores atualizados em dólares norte-americanos (vencidos.
e a vencer).

Justificação
O Grupo Embraer deve manter transparência em rel~ã?
às atividades inerentes ao exercício da gestão de suas ahvt·
dades.
__--.Tendo-se expandido muito em seu ramo de atividade,
a Embraer e suas empresas coligadas e controladas transfor-
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maram-se em grande grupo estatal no País e em um dos gran-

des complexos empresariais do mundo.
Tudo isto requer permanente vigilância da sociedade sobre os rumos da administração empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. -Senador João
Rocha(A Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 601, DE1992Requeiro, nos termos regimentais, seja-soliCitadO ao Excel~ntíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia se digne

encaminhar a esta Casa informações e dados a seguir, referentes à gestão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN):
1. Desde quando foi fundada a 1991, com valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
1.1 Recursos recebidos da União para integralização
do capital;
1.2 Recursos transferidos pela CSN aos cofres do Tesouro em pagamento- de dividendos.
2. No período de 1950-1991, com valores atualizados
em dólares norte-americanos, discrimiiiados ano a ano:
2.1 A participação do Governo Federal no capital da
CSN;
2.2 Os investimentos na produção_ -dõ pi'OOU.tos siderúrgicos;
-- 2.3 A rentabilidade sobre o património líquido da CSN
- CIA. Siderúrgica Nacional;
2.4 Recursos transferidos pela CSN para a União, Estados e Municípios a título de ajuda para assistênciã. sOcial;
2.5 Recursos transferidos pela CSN para o Instituto de
PreVidência- e Assistência dos FuncionáriOS;
2.6 Percentual dos valores transferidos ao Fundo de
Pensões dos Funcionários da CSN sobre a folha salarial da
empresa e relação entre os valores transferidos pela empresa
e o total das contribuições dos empregados para a CSN;
2.7 Recursos repassados à CSN pelo Tesouro· Nacional
a "Fundo Perdido" para compensar subsídios na ·conta dos
produtos siderúrgicos em decm:rência de preços tabelados com
índices irt:feriores aõ d3. inflação.
_
3. No período de 1981-1991, valores atualizados em dólares norte-americanos discriminados ano a ano;
3.1 Volume das exportações de produtos siderúrgicos.
4. Com base em 30 de julho de 1992:
4.1 Número de empregados da CSN, discriminando estados e localidades em que servem;
4.2 Número de empregados à disposição do Governo
da Uniãso, Estados e Municípios e custo destes empregados
na folha de pagamentos;
4.3 Total do endividamento junto a Previdência Social,
FGTS e Imposto de Renda.
5. Com base em 30 âe julho de1992:
.
.
5.1. Endividamento junto a organismos finariceiros nacionais- e íiltemaCiôriaiS-, iriencionando as fontes credores, especificando os débitos vencidos e a vencer não pagos.
Justificação
. Como gestora d"e recursos repassadOs pelo Tesouro NaClOnai, o grupo CSN deve manter transparência em relação
às atividades inerentes ao exercício daquela gestão.
Tendo-se expandido na área de prod~t()~ s~derúrgicos,
a CSN transformou-se em grande grupo estatal ilo País e
em um dos grandes complexos empresariais Do niurido.
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Tudo isto requer permanente vigilância da sociedade sobre os rumos da administraÇão empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. -Senador João
Rocba.
(À Comissdo Diretora)

REQUERIMENTO N• 602, DE 1992
Requeiro, nos tei'nfos regimeillais:; seja:sõlidtádo-ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energia se digne
encaminhar a esta Casa informações e dados a seguir, referentes à gestão da Companhia Vale do Rio Doce e suas empresas controladas:
1. Desde quando foi fundada a 1991, com valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
- 1.1 Rec~r~qs_ recebidos da União para integralização
do capital;
1.2 Recursos tranferidos_ pela Cia. Vale do- Rio Doce
e controladas aos cofres do Tesouro em pagamento de dividendos.
2·. No período de 1970-1991, com valores atualizados
em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
2.1 A participação do Governo Federal no capital da
Cia. V ale do Rio Doce e controladas;
2.2 o-s 1íiVestimentos em- projetas e produção de cada
um dos ramos de atividades da Vale e controladas;
2.3 Produção e venda dos vários segmentos de produtos
no mercado interno e externo;
2.4 A rentabilidade sobre o património líquido da Vale
e controladas;
2.5 Prejuízos da controladora Vale do Rio Doce nas
empresas subsidiárias e controladas, individualizando uma a

uma;
2.6 Recursos transferidos pela Vale e controladas para
o Fundo de Pensões dos funcionários;
2. 7 Percentual dos valores transferidos ao Fundo de
Pensão sobre _a folha salarial da empresa -e relação entre os
valores transferidos pela empresa e o total das contribuições
dos empregados para a Vale do Rio Doce;
2._8 Recursos repassados à Vale e controladas pelo Tesouro Nacional a "fundo perdido" para compensar subsídios.
3. No período de 1981-1991, valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
3.1 Investimentos da Vale e controladas em empresas
estrangeiras e lucros auferidos.
4. Com base em 30 de julho de 1992:
4.1 Número de empregados da Vale, coligadas e controladas <Jiscriminando estados e_ localidades em que servem;
4.2 Número de empregados à disposição_ do Governo
da União, Estados e Municípios e custo destes empregados
na folha de pagamentos;
4.3 Total do ~ndividamento junto à Previdência Social,
FGTS e Imposto de Renda, individualizando os valores corrigidos de: cada uma das fontes credoras.
5. Com base em 30 de julho de 1992:
5.1 Endividamento junto a oig:iõíSmos financeiros nacionais e intemacionáiS, ·mertciónando as fontes credoras· comos valores atualizados em dólaies norte-americanos (vedcidos
e a vencer).
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Justificação

O Grupo V ale do Rio Doce deve manter transparência
em relação às atividades inerentes ao exercício da gestão de
suas atividades.
Tendo-se expandido muito em seu ramo de atividade,
a Vale do Rio Doce e suas empresas coligadas e controladas
transformaram-se em grande grupo estatal no País e em um
dos grandes complexos empresariais do mundo.
TUdo isso requer permanente vigilância da sociedade seOre os rumos da administração empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. -Senador João
Rocha.
(Â Comissão Diretora)

REQUERIMENTO N• 603, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentais, seja Solicitado ao Excelentíssimo· Senhor Ministro de Minas e Energia se digne
encaminhar a esta Casa informações e dados a seguir, referentes à gestão da Açominas:
1. Desde quando foi fundada a 1991, com valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
1.1 Recursos recebidos da União para íntegralização
do capital; ·
1.2 Recursos tranferidos pela Açominas aos cofres do
·
Tesouro em pagamento de dividendos.
2. No período de 1970-1991, onm valores atualizados
em dólares norte-americanos, discriminados ano a ano:
2.1 A participação do Governo Federal no capital da
Açominas;
2.2 Os investimentos na ptod.ução de produtos siderúrgicos;
2.3 A rentabilidade sobre o património líquido di. AÇO- minas;
2.4 Recursos transferidos pela Açominas para a União,
Estados e Municípos a título de ajuda para assistência social;
2.5 Recursos transferidos pela Açominas para o Instituto de Previdência e Assistência aos funcionários;
2.6 Percentual dos valores transferidos ao Fundo de
Pensão doS Funcionários da Açominas sObre a fÕlha sal3rial
da empresa e relação entre os valores transferidos pela empresa e o total das contribuições dos empregados para a Açominas·
Recursos repassados à Açominas pelo Tesouro Nacional a "fundo perdido" para compensar subsídios na conta
dos produtos siderúrgicos em decorrência de preços tabelados
com índices inferiOres ao da inflação.
3. No período de 1981·1991, valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminados ano aano:
3.1 Volume das exportações de produtos siderúrgicos.
4. Com base em 30 de julho de 1992:
4.1 Número de empregados da Açominas, discriminaodo estados e localidades em que servem;
4.2 Número de empregados à disposição do Govemo
da União, Estados e MuniCípios e custo destes empregados
na folha de pagamentos;
·
4.3 Total do endividamento junto à Previd~ncia Social.
FGTS e Imposto de Renda.
S. Com base em 30 de julho de1992:
5.1 Endividamento junto orgaDisnlOS fillãDceiros na:cionais e internacionais, mencionando as fontes credoras~ com

i.?
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os valores atualizados em dólares norte-americanos (vencidos
e a vencer).
Justificação

Como gestora de recursos repassados pelo Tesouro Nacional, o Grupo Açominas deve manter transparência em relação às atividades inerentes ao exercício daquela gestão.
Tendo-se expandido na área de produtos siderúrgidos,
a Açominas transformou-se em um grande grupo estatal no
País e um dos grandes complexos empresariais no mundo.
Tudo isso requer permanente vigilância da sociedade sobre os rumos da administração empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. -Senador João
Rocha.
(A Comissão Diretora)
REQUERIMENTO N• 604, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentais, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Minas e Energi~_ se digne
encaminhar a esta Casa informações e dados a seguir, referentes à gestão da Companhia Siderúrgica Paulista (COSIP A):
1. Desde quando foi fundada a 1991, com valores atualizados em dólares norte-americanos, discriminac;ios ano a ano:
1.1 Recursos recebidos da União para integralização
do capital;
1.2 Recursos tranferidos pela Cosipa aos_ cofres do Tesouro em pagamento de dividendos.
2._ No período âe 1970-1991, com valores atualizados
em dólares norte-americanos, discriminãdos ano a ano:
2.1 A participação do Governo Federal no capital da
Cosipa;
2:1 Os-inveStimentos na produção de pro~utos siderúrgicos;
2.3 A rentabilidade sobre o patrimônio líquido da Có·
sipa;
2.4 Recursos transferidos pela Cõsípa para a União,
Estildos e MunicípoS a título de ·ajuda para assistência social;
-2.5 Recursos transferidos pela Cosipa para o Instituto
de Previdência e Assistência aos funcionários;
2.6- Percentual dos valores trans~eridos ao Fundo de
Pensão dos FuDcionários âa Cos~pa sobre a folha salarial da
empresa e relação entre os valores transferidos pela empresa
e o total das contribuições dos_empregados para a Cosipa;
2.7 Recursos repassados à Açominas pelo Tesouro Naclonai a "fundo perdido" para compensar subsídios nas contas
dos produtos siderúrgicos em decorrência de preços tabelados
com índices inferiores ao da inflação.
3. No período de 1981-1991, valores atualizados em dó·
lares norte-americanos, discrimiriados ano a ano:
3.1 Volume das exportações c:le produtos siderúrgicos.
4. Com base em 30 de julho de 1992: .
4.1 Número de empregados da Cosipa, discriminando
Estados e localidades em que servem;
4.2 Número de empregados à disposição do Governo
da União, Estados e Municípios e custo destes empregados
na folha de pagamentos;
4.3 _Total do endividamento junto à Previdência Social,
FGTS e Irnposto de Renda.
S. Com base em 30 de julho de 1992:
5.1 -Endividamento junto a organismos financeiros naclonais e internacionais~ mencionando as fontes credoras. com
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os valores atualizados em dólares
e a vencer).

norte~americanos

(vencidos

Justificação
rep~ssa~~s pelo Tesouro Nacional, o Grupo Cosipã deve maritei: transparência em relação
às atividades inerentes ao exercício daquela gestão.

Como· ge-stora de recursos

Tendo-se expandido na área de produtos side~úrgicos,
a Cósipa transformou-se em um grande grupo esfatal no País
e um dos grandes complexos empresariais no rrfundo.
Tudo isso requer permanente vigilância da socied~de sobre os rumos da administração empresarial do Grupo, justificando a preocupação cotidiana do Congresso_ Nacional em
relação à correção de eventuais desvios.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. - Senã.dor João
Rocha.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os requerimentos que acabam de ser lidos vão ao exame da Mesa.
A Presidência recebeu manifestações de apoio-à Comis-sáo Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias
do Sr. Pedro Collor de Mello, encaminhadas pelas seguintes
entidades:
-Confederação Nacional dos Trabalhadoú:s na Agricultura;
-Câmara Municipal de Itapecirica da Serra- São Paulo;
-Movimento Democrático contra a Impunidade (representando 57 entidades);
--Associação Evangélica Brãsileira;
-Federação dos Trabalhadores na AgricUltura dos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas GeraíS, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
--__
Os expedientes serão encaminhados, para conhecimento,
à Comissão Parlamentar de lnquéríto criada pelo Requerimento n' 52/92-CN. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi4~nte,_
nobre Senador Alexandre Costa, Srs. Senadores, o J>residente
do Seriado e do Congresso Nacional, Senador Mauro Benevides, recebeu hoje um manifesto dos funcionários do Poder
Legislativo dirigido aos Srs. Parlamentares, de grande importância e significação.
Esse manifesto foi entregue com mais de mil assinaturas
de funcionários do Poder Legislativo. Te1_1do em vista_ que
há quase 10 mil funcionários no Poder Legislativo e que novas
assinaturas continuam sendo coletadas, o documento poderá
contar com um número bastante representativo de adesões.
Dada a vontade dos funcionários que estão assinando
o manifesto, avaliei que seria importante registrar, da tribuna
do Senado Federal~ o teor desse documento, que começa,
com grande força, a passar pela consciência de todos os brasileiros. Leio o manifesto dos funcionários do Poder Legislativo
aos Srs. Parlamentares:
"Nós, funcionários do Poder Legislativo, diante
da grave crise política qtie -aSsola o País, unimo-nos

Quinta-feira 13

6577

a todo o povo brasileiro no apoio irrestrito ao restabelecimento da verdade, resgatando a confi,ança nas insti·
tuições democráticas.
Constrangidos, perplexos e profundamente preocupados com o destino de nosso País, em face dos
acontecimentos envolvendo autoridades governamentais, resolvemos manifestar-nos como cidadãos.
O Congresso assume papel principal neste cenário
político, quando, através da completa independência
da atuação da CPI do PC Farias, vem mostrando à
sociedade que, doravante, é necessária uma postura
ética dos políticos e dos empresários no trato com a
coisa pública.
Hoje, apesar de indignados com a corrupção e
a falta de patriotismo de importantes personagens e
dirigentes da vida pública, estamos certos de que o
Congresso cumprirá com seu dever constitUcional para
com o povo brasilei.J;o, mostrando-lhe que realmente
o representa e que os interesses âa Sociedade e dos
cidadãos deverão estar muito acima dos "esquemas
PCs", dos interesses pessoais e partidários.
Chegou a hora de o Poder Legislativo .resgatar
a credibilidade das instituições democráticas perante
a Nação.
Brasília, 10 de agosto de 1992.
Lídice Viana
Norton Monteiro Guimarães
Guilherme Müller Neto
Lourdes Maria Carneiro
Cecília Escófano
Jairo Bisol
Alabor Nantes e outras assinaturas."
Por que esse manifesto tem tanta importância? Porque,
assim como Deputados e Senadores, em especial aqueles que
acompanham de perto os trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre denúncias de Pedro Collor de Mello contra
atos de Paulo César CaValcante Farias, em especial os que
se constituíram em ilicitudes penais, assim como, repitO, Deputados e Senadores têm hoje consciência da gravidade dos
fatOs ali· detectados, também os funcionáriOs do Congresso
Nacional acompanharam, de perto, os trabalhos de apuração
desses fatos e tomaram consciência da gravidade do que se
constatou ali. Não é à toa que estão assinando o manifesto,
de forma suprapartidária, funcionários de _carreira e funcionários de confiança, englobando todos os Partidos, inclusive
funcionários que trabalham para Senadores e Deputados dos
Partidos do Governo. Todos estão atentos ao que o Congresso
Nacional vai fazer; estão atentos às atitudes de Deputados
e SeD.adores, principalmente a partir do dia 22, quando o
Senador Amir Lando lerá, às 10 horas, no Auditório Petrõnio
Portella, o relatório conclusivo dos trabalhos de apuração
das denúncias feitas contra atas do Sr. Paulo César Farias
e de quem possivelmente esteja envolvido. Nos d~as 24 e
25 haverá a discussão e, no dia 26, a votação do relatório,
sendo este, então, encaminhado à Câtnara dos Deputados,
circunstanciando os fatos. Nesse momento, toda a Nação estará ãtenta ao procedimento de cada parlamentar, e os funcionários do Congresso Nacional dirão e sublinharão:
"O Congresso assume papel principal neste cenário político. Constrangidos, perplexos, profundamente
preocupados com o destino de nosso País, resolvemos
nos manifestar como cidadãos. Esperamos que cada •
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membro do Parlamento cumpra seu dever constitucional para com o povo, mostrando-lhe o que representa, e que os interesses da sociedade e dos cidadãos
deverão estar muito acima dos "esquemas PCs", dos
interesses pessoais e partidários."
. São os próprios funcionários, inclusive de gabinetes, que
hoJe fazem o alerta para que nenhum parlamentar membro
do Congresso Nacional tenha outra atitude que não seja a
de cumprir o seu dever perante a população, perante aqueles
que o elegeram; que não estejam sendo aqui objeto de qualqu~r pressão,

de qualquer distribuição de favores, de qualquer

açao coordenada pelo Governo Federal para impedir que tramite, com a maior imparcialidade e legitimidade possível,
o exame do processo de impeadunent.
Por que a preocupação dos funcionários do Congresso
Nacional? Porque é o próprio Governo --atraVés de alguns
de seus Ministros, que começa a colo~, para Deputados
e Senadores, que poderão ser muito generosos com os recursos
públicos, com decisões governamentais, como, por exemplo
"?nc:essões de. estações de rádio e de televisão; decisões qu~
stgmficam abnr os cofres das instituições oficiais de Crédito
para beneficiar esse ou aquele grupo, relacionado a esse o~
aquele parlamentar.
É preciso estar atento a isso. É preciso que a aprovação
de projetos oeste semestre, em especial os de Ministérios,
não leve em conta senão relações de custo e beneficio amplamente justificáveis. Que Se evite aqui o atendimento de pleitos
pessoais de parlamentares, que não guardem relãção com uma
racionalidade de prioridades que possam ser aberta e transparentemente mostradas à opinião pública.
Se é natural que um parlamentar indique, ao Governo
o q~ seria impOrtante realizar em sua região de apoio, ~
regtão onde tem votos, por outro lado, não é normal que
um parlamentar coloque suas reivindicações ·regionais ou de
quem quer que seja, inclusive interesses de grupos económicos
os mais diversos, se não verificar que estejam guardando relação racional com as reais necessidades da Nação como um
todo, as necessidades de todas as regiões. Não se pode admitir,
sobretu~o neste momento, que prevaleçam benefícios pessoais
em. de~mento daqueles. que sejam do interesse público. É
mwto unportante que seJam os próprios funcionários do Congresso Nacional que digam aos parlamentares que estão acompanhando os passos de cada um deles aqui dentro.
Estejam certos, portanto, de que as antenas do povo
brasileiro estão ligadas, principalmente as dos estudantes. Eles
que, nos uanos rebeldes", nos anos de 67 68 e 69 saíram
às ruas aos milhares, tendo alguns até resolvido que não havia
ou~a alternativa senão a vida clandestina de resistência contra
a ditadura militar, hoje saem pela Avenida Paulista, em São
Paulo, com uma receptividade simplesmente excepcional, pois
são saudados com chuvas de papel picado atirado dos edifícios·
saem às ruas dizendo: "Chega, Presidente Fernando Collor'
'
chega de corrupção".
Aht como é saudável ver a juv~ntude b_rasileira sair às
ruas, estampando nos rostos palavras de ordem, como os daquela moça que desenhou em seu rosto conforme mostra
a primeira página do Jomal da Tanle d~ hoje, os dizeres:
"Chega de Collor!". Portanto, os estudantes voltam às ruas
em p~~ta, desta vez com frases contra a corrupçl.o, exigindo
a renuncta ou o im.,....h-nt do Presidente da República.
Como pôde o Presidente Fernando Collor passar o seu
4~• aniversário sem se dar conta do que está pensando a Naçao?
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Há pOuco, tive a notícia de que alguns Senadores fizeram
visita de solidariedade e de homenagem ao Ministro Marcílio
Marques Moreira, da Economia, Fazenda e Planejamento.
~sider~ S. E~ uma pessoa que até agora demonstrou seriedade na forma dC: tratar a coisa pública. Discordo, contudo,
da maneira como priorizou as metas económicas. O Governo
-diz a imprensa- não cumpriu as metas que havia colocado
para o Fundo Monetário Internacional; não conseguiu reduzir
a inflação, nem conter em 120 trilbões, até junho, o déficit
nominal do setor público que estava previsto. Os resultados
obtidos pelo programa no primeiro semestre talvez já tenham
sido divulgados hoje pelo Secretário Nacional de Planejamento, Pedro Parente. Quero ter esses números para poder
analisá-los.
Gostaria de lembrar desta tribuna que, em abril último,
quando foi analisado aqui o acordo com o Oube de Paris,
salientei que seria muito difícil para o Governo cumprir suas
metas de superávit primário de 3% do PIB, neste ano de
endividamento interno de apenas 1,5% do Pffi e de um selgnlorage de apenas 1,5% do PIB. Disse, nessa ocasião, e está
regis.trado, que o superávit primário seria menor do que o
prevtsto pelo Governo, e, em conseqüência, teríamos um seignionge maior do que o previsto e um endividamento interno
maior do que o previsto; conseqüentemente~ teríamos uma
inflação média, ao longo deste ano, superior a 20% ao mês;
portanto, ao contrário da previsão governamental, que era
de uma inflação anual em tomo de 220%, teríamos uma inflação superior a 600% ao ano. Estamos muito mais próximos
disso.
Considero, portanto, que estava correto-o-alerta que fiz,
como representante do Partido dos Trabalhadores, no sentido
de que não deveríamos dar prioridade a um pagamento tão
generoso aos credores internacionais, como quis o Presidente
Fernando Collor, como quis o Ministro Marcilio.
Disco:fdo, assim, da política económica do Ministro Marcílio Marques Moreira. Eu gostaria de poder dizer a ele; e
o farei na primeira oportunidade, que as previsões que aqui
coloquei estão muito mais próximas da realidade. Mas, neste
momento, é importante que se diga a S. Ext: cuidado com
as pressões dos Ministérios da Ação Social, da Educação e
da Previdência! Com aqueles que, em quaisquer Ministérios
d~ste Govern?, estejam a agir agora junto ao Congresso Naaonal, com VIsta a tentar vergar a vontade ou a consciência
de membros do ParlamentO.
Que não seja a barganha o método de se votar a respeito
do lm.,....bment. A Nação toda está atenta. Cada vez mais
estudantes, engenheiros, profissionais da área de saúde, como
os que estão reunidos agora na IX Conferência Nacional da
S~úde; arquitetos, trabalhadores de todas as profissões estarão
samdo às mas para extemar o seu sentimento de que é preciso
dar um basta. Esse sentimento brasileiro está sendo detectado
hoje por, praticamente, todos os jornais e emissoras de rádio
e de tele~o. Inclusive, aquele que tem sido considerado,
há décadas, o mais importante jornalista polftico deste País,
o Sr. Carlos Castello Branco, publica hoje, em sua coluna,
so~ o título "Sem profetas não há o apocalipse'', o seguinte
artigo, que passo a ler:
"Seria agradável para todos, especialmente para
mim, que o conheci desde rapazinho, rebento de uma
família amiga, vizinho da minha casa e convivendo com
os meus fiJhos, saudar, hoje, o Presidente Fernando
Collor de Melló, que completa 43 anos de idade no
vigor da saúde.
'
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Louvá~lo pelo que tivesse feito de bom e desejar
que ~asse em frente e concluís~ ben_t o .seu ~ovem?
estana na linha dos nossos deseJos e JUstificana o ot•mismo dos mágicos e astrólogos, para os quais, no

dia do aniversário natãlfcio, a pessoa transpõe o inferno
zodiacal e reencontra o seu paraíso particular.
Infelizmente, no entanto - e este é o meu senti-

mento, também - , a linha ditada pelos astros não
está encontrando coincidência com a realidade pessoal
vivida pelo Presidente da República. Ele está embaralhado num tumulto, sem muitas alternativas de decisão,
a ponto de essa espécie de Tirésias da nossa Repúbli~,
o Deputado Ulysses Guimarães, o ver numa enCIUZIlhada com quatro saídas, duas das quais, de tão aziagas,
sequer deveriam ser mencionadas, a não ser na estrita
intililidade - a morte por suicídio ou a morte por
assassinato."
Não é este o desejo que tenho, absolutamente; acredito
mais nas duas outras alternativas:
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Os Partidos não estão sendo o veículo adequado,
e uma instrumentação desse tipo será ineficaz enquanto
for o sopro franzino de um só Partido; mesmo que
seja o PT, que tem intimidade apenas com um lado
do possível auditório."
Ê necessário - digo eu - que outros Partidos se mobilizem, tanto quanto o Partido dos Trabalhadores já re&?lveu
fazê-lo_ Prossegue Carlos Castello Branco:
"A crise não achou ainda a sua grande voz: a
voz do profeta que anuncia o apocalipse, como foi,
em outros e já remotos tempos·, o tribuno Carlos Lacerda; a voz que tonitrua e penetra pelo sistema nervoso
de todos e de cada um, independen~emente de credos
políticos; que alivia, que une ou que parte ao meio,
mas que fere funiio.
Não bastam os horrores anunciados por u·ma CPI
para que os espíritos se inflamem-. Para le-var tudo isso
a um desfecho, seja qual for, faz-se necessária a grarfde
voz que queOra a calma do mercado e estoure o placar
eletrônico.
A mediocridade dos atores que-estão em· cena: não
aponta para momentos apoéálípticos. Sem profetas não
se faz apocalipses. Tudo continuará nesse penosa negó:ciação que deverá seguir-se ao relatório da CPI ;· dependente de que uma cisão aqui outra ali possa ditar os
destinos do governo, do Presidente ~a República e
do próprio país. As lideranças estão vendo assim, e,
como elas são a própria realidade brasileira visível,
devemos esperar que escolham quem vai pedir o impeachment ou quem convença-o Procurador-Geral da
República de que há provas suficieD.tes pãra denunciar
Collor ao .Supremo lt'I"builal pela prática de crimes
comuns. Essa é a medida da crise·, pelo menos até
que aconteça algo maior."

"A massa popular não está contagiada desse sentimento de tragédia, e os polítícos continuam a tratar
a exposição- de horrores que emerge da CPI do Congresso como um episódio que possa ser politicamente
contornado na base da negociação de verbas e da articulação de interesses menores _-:- o q_ue é condenável!
Para o Governo e a Oposiçáo tudo se reduz a uma
questão de númeroS que possibilitem ou não tramitar
um processo de lmpeachmeot contra o Chefe do Governo.__ _ _ _
_
-Por contundentes que sejam os fatos que a cada
dia mais se avolumam e jamais se dispersam, ainda
não há consciência de que se processe a "faXi:O.a moral:'
de que fala o Deputado Maurflio Ferreira Lima. Os
políticos tratam da política, e o povo ~cid marg~~
- está deixando de ficar à margem, pots está partiCIpando cada vez mais e se tomando cada vez_mais CO'!_~
- -Algo maior está acontecendo. ~ voz daci-uele que foi
ciente - sem saber bem o que se passa, quem ~--~C Carlos Lacerda em 54 é muito diferente. Hoje, a voz é a
Farias, quem são os membros da sua sodetas seel.eris, dos estudantes que foram às ruas; é a dos trabalhadores que
o que é impeachment etc. As pessoas não se ligam estão indo às ruas; é a dos nossos eleitores que estão indo
a acontecimentos que transcorrem numa república lon- ãs ruas. Duvido que- haja hoje um deputado ou senador que,
gínqua, distante do que vivem dia a dia.
ao sair às ruas de qualquer cidade brasileira ou no meio rotai..
As próprias camadas mais altas económica e cultu- não ouça a pergunta: "Como é: o que vocês_ vão fazer? Vão
rahnente da sociedade continuam anestesiadas, viven- deixai" o Presidente Fernando Collor ainda muito- tempo no
do sua esperança de que se cumpra o programa de pOder, efe que tanto prometeu combater a corrupção, os maramodernização, da desregulamentação, da liberdade da jás e os desvios de recursps públicos?".
economia, do Estado voltado para suas funções sociais
Já não há mais dúvida~ porque as provas estão aí: Sua
de incentivar a educação, de assegurar assistência niédi- Excelência, de fato, permitiu que o Sr. Paulo Cé~r Farias
ca e de dar segurança aos cidadãos. É como se o drama acumulasse extraordinária fortuna de centenas de milhões de
armado entre a CPI e a Casa da Dinda nada tivesse dólares, que podem até ter alcançado a casa do~ bilhõe.s ~~
a ver com a realidade imediata do_ País, cOm o que dólares- isto ainda está por ser_apurado ?Cm ma10r prectsío~.
pode acontecer a qualquer momento. N;io se percebe O Governo Coilor simplesmente avaliou que poderia misturar
que o êxito de qualquer programa, de qualquer política, a coisa pública com a coisa privada: Já desde o início desse
tem a ver com a sanidade física e moral dos seus agentes Governo, e: equipe da Ministra Zélia <;ardosg~de MeJlo se
.
_- - :,_~~-- ------ - hOSpedava -na Academia de Tênis, ao invés de hospedar-se
e da própria-nação.
Pesquisas de opinião seriam suficierites para dar na casa ministerial, que teria sido _abolida. Mas com recursos
a medida reduzida com que a grande:: massa humana de onde? Ah! Com recursos -de pessoas que recebiam das
deste país convive coni esse d~~. no entanto real. economias adminísti""adas pelo Sr. Paulo César Farias.
E não parece assim tão difícil identificar onde está
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. EX' um aparte,
o vazio que isola do povo a elite política, úripedindo
que se gere um canal de comunicação que, como uma nobre Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senacorrente elétrica, transita de um lado para outro, com
retomo.
dor Jonas Pinheiro.
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ficar à margem do processo, ignorando a aflição que domina
nosso povo pobre, carente, faminto, mal ã.ssis-tido. É difícil
resiStífdiante desse cenário com o qual estamos convivendo.
Mas também é impossível aceitar esses escândalos, em que
se desviaram tantos recursos da Nação. Como diz V. Ex'
muito aPropriadamente, sabemos que foram desviados centenas de milhões de dólares. Os fatos estão aí comprovando
essa verdade; falta somente a conclusão dos trabalhos da CPI
e das investigações da Polícia Federal. Há um pronunciamento
da Procuradoria-Geral da República, enfim, dos poderes pró~
prios, para depois avaliarmos: impeachment ou não. Não de~
fendo, não acuso; quero ver primeiro os fatOs comprovados.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não fui aviSaâo, 'Seilã.dó"r · Mas é necessário, meu amigo e nobre Senador ._.que hão cóndenemos o Ministro pela liberação de uma verba para assistir
Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro--.... fazer as suas considerações. hospitais, escolas, alimentar crianças, porque muitas· delas
V. Ex• diz não foi avisado, e a~eito como legítima e verdadeira vão à escola justamente pela merenda escolar. Não se.condena
a sua informação. Lamento, no entanto, que isso tenha ocor- um ministro pelo exercício de sua atividade. No entanto, cabe
rido. Na verdade, éramos 21 Senadorc;:s _e fomos fazer: uma a nós fiscalizar, saber, procurar descobrir quando essa liberavisita ao Ministro·, sem que nada tenha sido or_ques_trado; foi çao ··é_ fruto de fisiologismo. Quando f_or, aí sim, a minha
um movimento espontâneo, nascido da consciência do Senado · voz se somará à de V. Ex• para, em uníssono, condenarmos
da República. Fomos a S. E~ para dizer que estávamos ali essas atitudes g_':le, próxiinas 'às eleições, podem parecer extrenuma manifestação de apoio não à forma como estava condu- mamente eleitoreiras. Quero, com todo o respeito, fazer essas
zindo à sua política eco~ômica, mas, pelo menOs, à sua austeri- observações e expor o meu pensamento a respeito dos fatos
dade. Fomos pedir a retomada do crescimento econôm~co; que V'. Ex~ traz, nesta oportunidade, à tribuna do Senado.
fomos pedir uma preocupação maior, da parte do Ministério, ·Muito obrigado.
o SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço, nobre Senaem relação à política de empregos; fomos pedir o desaceleramento da nossa recessão, dessa recessão que atinge a todos dor Jonas Pinheiro, o testemunho que V. Ex~ traz a respeito
nós; fomos pedir a redução. -das taxas de j\ltOs e apoio para da visita que boje, segundo se diz, 21 Srs. Senãdores fizeram
saúde. Coincidentemente, sem que tivéssemos tido nenhum:;t,. ao Ministro Marcfiio Marques Moreira. Em_relaçãq ao que
informação a respeito, ao s_a_ínnos do elevador no andar do . V. Ex~ nos transmitiu, estou_d~ acorP.o~ 'É_ importante que
gabinete do Ministro, encontramos, voltando de lá, os ~inis- 21 Srs. Senadores, dos -mais- diversOs Partidos nesta Casa,
tros Adib Jatene, Ricardo Fiuza e dois outros, de cujos nomes tenham dito ao Ministro qüe não admitem qualquer procedinão me recordo. Se V. Ex• tivesse tido a oportunidade desse · mento, a esta alt11ra, em especial, que possa vislumbrar o
encontro, certamente diria: '~Cuidado, Ministro, com as pres- fisiologismci,- o clientelismo; que possa signifiCar qualquer
sões que vêm sendo exercidas pelo Ministério da Educação, atendimento que não respeite critérios-abertos, transparentes,
pelo Ministério da...
racionais, de atendimento às necessidades da população. Que
O SR- EDUARDO SUPLICY - ... da Ação So_cial.
jamais, algum Parlamentar, seja atendido em função de interesse que. não seja o público, o interesse maior da população
O Sr._ Jonas Pinheiro - ··· sim, da Ação Sociã.l" · Não . brasileira; e que haja, çle f~to, critérios abertos, transparentes,
.., .
..
.
ouvi V. Ex~ falar no Ministério da Saúde, mas poderia muitO de destinação desses recursos.
bem tê-lo incluído. Agora, como acautelar-se, como s~ precaA respeito desse assunto, apresentei reciuerimento de
ver, como não correr o risco de ser acusado de estar agindo conv,ocação do Ministro da Ação Saciai, Ricardo Fiuza, ao
de forma eleitoreira? Como não ser pressionado, não pelos Senado_, não_apenas para explicar 05 critérios de destinação
políticos, porque nós, os 21, fomos dizer que queríamos tudo de recursos do. PROSE_GE _Programa de Saneamento Básiisso sem fisiologismo. Fomos condenar a_ política do "~orna 00 - ; mas também para explicar a maneira pela qual está
lá, dá cá"; fomos condenar a política dó "é dando que se computando as preferências, as prioridades de seleto grupo
recebe". Foram Senadores do porte de Jutahy Magalhães, de parlamentares que receberam uma carta, publicada na seRonan Tito, Beni V eras, Màgno Bacelar e vários outrOs da mana passada pela imprensa. Trata.-::se -de uma c"'rta de oito
Oposição, como também vários parlamentares de Partidos linhas em que pede as prioridades orçamentárias e não orçaque apóiam, manifestamente, o Governo., Mas fomos lá de mentárias de alguns membros do _Congresso Nacional. É neforma suprapa:rtidária, conscientes de que temos um compro- cessário que s. Ex• aqui explique ·0 que quer dizer_exatamente
misso e uma responsabilidade perante os destinos da Nação. essa solicitação feita a alguns parlamentares escolhidos, já
É difícil resistir às pressões da sociedade, que está sem leito que muit.os daqui não receberam tal ofício, e que te'm um
hospitalar, sem assistência médica; é difícil resistir às pressões caráter semi-oficíal, pois, embora assinado pelo Ministro Rido Ministério da Educação, que está sem material escolar, cardo Fiuza, da Ação Social, foi escrito em pâpel não timbrasem merenda escolar, com professores mal remunerados e do. Espero que, até a próxima semana, possa esse requeriuma rede escolar sucateada. É muito difícil um ministro se
manter insensível e não atender aos reclamos_:__ não dos políti- mento ser votado pelo Plenário, uma vez que já foi determi~
nada sua publicação.
cos, porque somos políticoS que exercem seu papel com digni~
Muito obrigado.
dade, honradez e legitimidade. Meu caro Senador, é preciso
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
ser judicioso na hora das colocações; mas é preciso, também,
dar aos ministros uma oportUnidade, um crédito de Confiança.
Alexandre Costa, l~' Vice-Presidente, deixa a cadeira
A responsabilidade _deles é_ muito grande. Eles não podem
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O Sr. Jooas Pinheiro - Meu admirável nobre Senador,
pedi este aparte a V. EX' para fazer algumas considerações
sobre um determinado trecho do seu pronunciamento. Eu
estava em meu gabinete, ouvindo, com muito gostO e acendradointeresse,assuasjudiciosasconsiderações. Chamou-m.e
a atenção, então, aquele trecho em que V. Ex• se referiu
ao Ministro Marcüio Marques Moreira, dizendo que, na pri~
meira oportunidade que tivesse, faria algumas advertências
a S. E~ Pois t?em, nesse instante, animeiMme a vir ao plenário
para dizer qtie hoje, às· 12h30mim, aconteceu O que teria
sido uma oportunidade singular e interessante para V. Ex~...

ª

Agosto de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.

reconhecimento aos attiQutos morais, à capacidade, à idoneida~e

dó Ministro Marcílio. Pr~a aos céus que o Ministro
receba o apoio do Presidente da República para permanecer
com essa política que vem atender aos anseios e aos interesses
do País. Que S. Ex• não seja pressionado para fugir aos critérios estabelecidos pela sua equipe económica, que, em boa
hora, soube conquistar o respeito e a credíbilidade desta Naçáo. _Daí me congratular com V. Ex~, pela defesa que faz
da eficiência, do acerto e da honorabilidade do Ministro Marcílio.
·

Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE -(Mauro Benevides) - A Presídência pede aos Srs. Senadores que venham para o plenário,
uma vez que, após o pronunciamento do ilustre representante
de Pernambuco, Senador Ney Maranhão, deveremos iniciar
a Ordem do Dia, na qual se acha incluída proposta de emenda
à Constituição.
.
..
A Presidência pede, a partir de agora, que os_ Srs. Senadores venham ao Plenário para participar dessa importante
deliberação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhã_o_. .

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço ao nobre Senador
Divaldo Suruagy, meu amigo. Primeiramente, comó todos
nós sabemos, o Brasil conhece a posição clara, transparente,
que V. ·Ex• tem- quanto ao Governo Federal e ao Presidente
da República. Esse aparte de V. Ex' vem mostrar que a ecosciência do Senado., justamente amparado na CoristitUiçãó,
tem poderes para tratar da dívida interna e externa, ou seja,
da área económica. O aparte de V. E~ vem a ·calhar no
sentido de que o Senado da República, praticamente pela
·sua unanimidade tem consciência da confiança que o Ministro
·Marcílio_ tem imprimido num Ministt!rio tão importante para
· -a solução dos graves-problemas que atravessã.nio"s~-Agradeço
a V. E~ o oportuno aparte.
CoritínU:ando, Sr. Presidente:
.
A meta desses caloteiros, n-a verdade, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, é fazer desabar a nossa econon:iia, e como
urubus agourentes caírem sobre ela, para tirar proveitos e
vantagens pessoais; vantagens que, no momento, não estão
conseguiildo.
- ·Com o dólar em alta e com a queda das bolsas, esses
bandidos faturam somas fabulosas: Isso lhes dá disposição
de continuarem com a guerra impatriótica dos boatos, mesmo
significando prejuízo e maior sofrimento para a vida do povo
brasileiro.
Está aí, Sr. Presidente, a torcida diabólica do- quanto
pior melhor e o venenoso desejo ardente de querer ver o
circo_ pegar fogo. Lanço; aqui, meu protesto contra_essa forma
de banditismo que está se instalandO :n_o'País. ·É preciso peg~r
mos· essa gente pela goela e lhe darmos uma lição tão dura,
que]3:io~is_a esqueçam.
o Sr. Mansueto de Lavor_ Permite-me v. Ex• um aparte, Senador Ney Maranhão?

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no Brasil que ora estamos vivendo, onde des-graçadamente aumenta o sofrimento que pesa sobre a Nação,
são encontrados, embora envoltos ·na sombra e no anonimato,
os cultores do caos, os que acham que é sempre ótimo o
quanto piOT, melhor.
Refiro-me, Sr. Presidente, os participantes da rede infeliZe irresponsável dos supennercados d_os boatos.
Na semana passada, Sr. Presidente, os bandidos do caos
espalharam, pelo País afora, informações infundadas e mentirosas de que o Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, tinha pedido demissão do cargo. Eu estava jantando
na casa do Deputado- Jonival Lucas, juntamente com o Deputado José Carlos Vasconcellos, quando recebi um telefonema
perguntando-me sobre a demissão do Ministro da Economia.
Imediatamente, liguei para o Ministro Marcílio, que me afiançou que tudo estava normal, que em seu Ministério não-havia
anormalidade alguma, no momento. Fiquei tão rev-oltadO,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a boataria que, ainda
ao telefone com o eminente Ministro da Economia, inadvertidamente, pronunciei úm palavrão. Quando percebi que ainda
falava com o Ministro, ·pedi-lhe as devidas desculpas, pois
0 Ministro Marcílio- é um homem público por quem tenho
grande respeito e admitação.
- --Sr. Presidente, o que esse pessoal do supermercado dos
boatos deseja, na verdade, é disseminar a discórdia, na tenta:..·
tiva de tumultuar e enegrecer profundamente o dia-a-dia de
nossa população com notícias mentirosaS e ·cheia:fde maldade.
É visível, Sr. Presidente,queofatodeessescabrasalardearem
o caos, afeta diretamente a vida económica do País, que está
sob o comando do Ministro MarCI1io esua equipe. O Ministro está sustentando galhardamente a economia, superando todas
as expectativas adversas, controlando a inflação sem planos
mirabolantes, sem pacotes do tipo Delfim e de outros ministros
que passaram por essa Pasta. E o resultado aí está, para quem
quiser enxergar: um saldo nunca visto de divisas de quase
US$20 bilhões. A meta desses caloteiros, na verdade, Sr.
Presidente, é fazer desabar a nossa economia e como urubus
agourentas caírem sobre ela.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Ney Maranhão, V.
Ex~ me permite um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer' nobre
Senador_Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Ney Maranhão, se
existe uma unanimidade, numa Casa composta de personalidades tão heterogéneas como o Senado da República, é_ o
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O SR. NEY MARANHÃO- Colo muito prazer, nobre
Senador Mansueto de Lavor.
-o Sr. Mansueto- de Lavor- Óuço com a maior atenção
o pronunciamento de_ V. EX', feítO no estilo costumeiro de
muita firmeza na defesa dos seus princípios. Nesse sentido,
V. EX' é merecedor~ nossa admiraçã'?, mas é preciso analisar
o tema que V. E~ enfoca: a permanência do Ministro Marcílio
Marques Moreira à frente do MiniStério da Economia, Fazenda e Planejamento. E há um ponto que é fundamental destacar: houve um saldo qualitativo entre a equipe econômica
dirigida pela ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello e a atual,
que é conduzida pelo Ministro Marcílio Marques Moreira.
Não quero, com isso, afirmar que estou concordando com
a política económica igualmente recessiva, perniciosa ao nosso
desenvolvimento, levada a efeito tanto na administração da
Ministra Zélia como na atual. Mas, o que se vê agora é mais
seriedade, Senador Ney Maranhão, é mais maturidade na
condução da nossa economia. E com todo o respeito, porque
geralmente quando se está no poder é badalado, reverenciado,
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e quando se sai é apedrejado? e não ·quero pertencer a esse
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O que está em jogo, Senador Mansueto de Lavor. é o
desenvolvimento do País. Temos o exemplo de países que
de Economia do Senado, onde se fizeram- reverências abso~ saíram da recessão e que estãO, hoje, com o seu PIB aumenlutas à política econômica da Ministra Zélia Cardoso de Mello. tando cada vez mais, como é o caso da Itália e da Espanha,
Depois se viu que tudo aquilo era realmente uma grande que apresentam uma grande área da economia formada pelos
farsa, uma grande encenação; era uma fachada, tudo era vazio, micro, médios e pequenos empresários, da China e de Formonão havia sentido técnico, não havia sequer consciência dos sa, este um país nierior que a Paraíba e que possui uma reserva
interesses nacionais. Ao que tudo indica, não é essa a posição, de mais de US$90 bilhões, formada à base dos micro, médio
nem a essência do trabalho do Ministro Marcílio Marques. e pequenos empresários.
Os resultados estão surgindo, e essa gente, graças à políNão faz pirotecnia econômico-financeira, não aposta em teoria
do step by step, paulatinamente, procurando seus objetivos, tica de abertura, já está chegando ao Nordeste brasileiro.
Acredito que dentro de, no máximo, sessenta dias, estaresem jogar para a platéia, nem a platéia interna, a: do público _
interno do Governo~ mos inaugurando, no Município de Surubim, uma fábrica de
O SR. NEY MARANHÃO - Isso é muito i~portante, bicicletas. Na semana passada, chegou o governador da província mais populosa da China Continental, uma província
Senador.
_
que tem o dobro do território de Pernambuco,_ mas que tem
O Sr. Mansueto de Lavor- Então; é por isso, Senador 107 milhões de habitantes, enquanto temos apenas 8 milhões.
Ney Maranhão extremamente inconveniente, neste momento, Há apenas uma diferença: lá, nos siriais de trânsito, não há
e até mesmo de um prejuízo _teuível para o País e para ã- crianças pedindo esmolas. Na China, isso não existe.
Esse governador assinou agora. juntamente com o Goversua economia a substituição, nas atuais circunStâfitias; do Ministro MarcfiiO-Marques Moreira. Tal fato demonstraria que nador Joaquim Francisco;- uma carta de intenção-, da qual
a crise política, que, espera a Nação, passe o mais rapidamente fui testemunha, em que foi feita a doação, ao governador
possível, teria afetado a política e a área económica, com chinês dessa província, de 12 mil hectares de terra, para o
repercussões terríveis para o _conteXto financeiro internacio- projeto integrado que a China Con_tine_otal vai implementar
nal, no qual o Brasil se está procurando inserir. Então, sem em Pernambuco. Isso significa abertura aos investimentos chique este meu aparte represente um apoio à política recessiva neses neste País.
Completando, Senador Mansueto de Lavor, está sendo
do Ministro Marcflio Marques Moreira, concordo com V. EX'
que o Ministro é uma das importantes peças do atual Governo, aprovado, na Comissão de AssUntoS Económicos, um projeto
um homem respeitável e que está levando com extrema d,edjça- de minha autoria, pelo qual me bato desde o início, sobre
ção, seri~ade e patriotismo o seu trabalho à frente- da nossa essa-aDeriiiiã pará Investim-entos -de Cãpitãl estrãiigeiro, proeconomj.a. Era o que queria registrar, agradecendo o espaço jeto esse centrado na d_efesa da micro, média e pequena empresa.
que V. EX~ me dá no seu pronunciamento.
A justificatiVa desse projeto é toda ela baseada nos planos
O SR. NEY MARANHÃO - Meu. colega de Bancada económicos da China Comunista, onde o IIJ.édio, pequeno
pemambucana, Senador Mansueto de Lavor, V. EX' é um e micro empresários podem remeter o lucro do final do ano
dos defensores, um dos_ baluartes da defesa dos micro, peque- para qualquer parte do mundo.
nos e médios empresáriOs neste País, pois ó trabalho que
Nós ainda estamos engatinhando nesse setor. Precisamos
V. Ex~ tem feito, muitas veze~s silenciosamente, está começando a dar resultados. Essa gente tem a consciência de que, que nossos Senadores, nossos Deputados. nossos Congresunidos, com a força que têm, podem combater, podem enfren- sistas vejam o laboratório do povo chinês, que eslá conseguindo resolver QS problemas, naquele grartde país, que são
tar os cartéis, os oligopôlios que tanto mal têm feito ao País.
imensuravelmente maiores do que os nossos. Agradeço a V.
O Sr. Mansueto de Lavor -Se V. Ex~ me permite, gosta- Ex•
ria de acrescentar, já que V. Ex• toca·n:o-assunto, -que oNa semana passada, Sr. Presidente, realizou-se a cerimôMiniStro" Marcüio tem,- realmente, dedicado a esse segmento nia da assinatura do Plano para a Safra Agrícola de 1993,
importantíssimo da economia toda sua atenção e procurado que foi motivo de especial alegria para o Senhor Presidente
colocá-la, apesar do ambiente recessivo, num_clima de espe- da República. O plano visa a ajudar o trabalho do produtor
rança em melhores dias para a economia, isto é~· não tem rural no ano que vem.
abandonado no purgatório -ou no iD.ferno o micro e o pequeno
A safra 91/92 teve resultados excepcionais. O Presidente
empresário brasileiro. Nesse sentido, a- matéria veio ao Con- ouviu as reivindicações do bomem do _campo e o dinheiro
gresso, e por duas vezes jã decidiu a sorte do_micro_e pequeno chegou na medida e na hora certa para que o agricultor Pudesse
empresário. Da última vez, na Comissão de Finã.nças da Câma- plantar, quebrando o recorde de produtividade.
ra dos Deputados, foi assinado um documento ~spensand0
Em 1992, não importamos leite, como aconteceu nos pedos balancetes mensais as micro e as pequenas empresas,
o que era impossível de ser feito por todas elas. Todos estariam ríodos anteriores; exportamos mais soja; a exportação de carna ilegalidade tributária, não fosse aquela portaria. Registro, ne suína foi 140% superior a 1991; o produto agrícola cresceu
portanto, pois é a plena Vei"dade, o apoio que o Ministro quase 9%. Na movimentação da safra, 52% da frota nacional
Marcílio Marques Moreira está dando a esse segmento da de caminhões é usada. Como conseqüência direta dessa vitalidade económica no campo, nosso Produto Interno Bruto cresmicro e da pequena empresa.
cerá cerca de 2,5%, o que significa- aumento de renda per
O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço o aparte de V. capitade 0,5%, avanço que não ocorria há qUatro anOs.
EX' Credito a V. EX', sem dúvida alguma, apesar de ser da
"Esse é o resultado de 300 dias e de muitas noites ...
Oposição, e também a alguns de nossos companheiros, grande para refazer a agricultura brasileira e resgatar a esperançá
parcela de contribuição nesses benefícios 'adquiridos.
do povo", afirmou o Ministro Antônio Cabrera·.

grupo que assim age, mas houve um debate na Comissão
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O Banco do Brasil, na pessoa de seu Presidente, o dinâmico Dr. Lafaiete Coutinho, é o grande dinamiZador da revolução verde do Governo do Presidente Fernando Collor.
É tal seu empenho em atender ao produtor rural- que,
em suas mãos, está tudo a indicar que o Banco do Brasil
voltou às suas origens: financiar a prõdução agrícola do País.
Esse é o caminho a ser trilhado, e dele está sendo timoneiro
o Presidente do Banco ·cto Brasil.
"O crédito não faltará àqueles que estiverem dispostos a dar o melhor de si para alcançarmos resultados
cada vez mais positivos no campo."
Para o custeio estão disponfveis, no Banco do Brasil,
US$5 bilhões e 200 milhões, além de US$200 milhões para
investimentos.
- Sr. Presidente, é tal a importância dos discursos proferidos tanto pelo Senhor Presidente da República como pelo
Ministro António Cabrera, quando da assinatura do Plano
para a Safra Agrícola de 1993, que peço a transcrição dos
mesmos nos Anais desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO:.
DISCURSO DO.SENHOR PRESIDENTE DA
REPÚBLICA NO LANfcAMENTO DA SAFRA
.
AGR COLA
. .· .
· Brasília, 6 de agosto de 1992.
A cerimônia de assinatura do Plano para a Safra Agrícola
de 1993 é para mim e para iiteU Governo- Um riJ.Orile-ntO de
especial alegria.
-Hoje, lançamos novas estratégias e tnedidas que vão ajudar o trabalho do produtor rural no ano que vem.
Mas este também é um momento de comemoração dos
resultados excepcionais que alcançamos na safra 91-92~ .
Em setembro do ano passado, recebi aquí, rieste Palácio,
lideranças ligadas ao campo que me vinham pedir a liberação
urgente de recursos para salvar a agricultura naci!Jn~_· _
Ouvi cóm atenção--as· suas·--reiVinâiCãÇões; eni se'g~lida,
convoquei o MinistrO da Agricultura e a equipe e-conómica
para debater e solucionar a questão.
Com a senSibilidade do Ministro Marcnio e a diligência
do Ministro Cabrera, o resultado foi o que--se viu: o dinheiro
chegou na medida e na hora certa_para que o agricultor pudesse
plantar, quebrando recordes de produtividade.
O esforço deste Governo ~m dar apoio integral e prioritário à agricultura não parou aí: vieram pedir-me modelos
novos e definitivb!fde incentivo à produção rural, e, em outubro passado, adotamos um conjunto de medidas que continuam a revolucionar a política agrícola, eliminando artificialismos, fortalecendo a iniciativa privada.
Essas medidas provocaram mudanças estruturais profundas, que complementaram as propostas do Plano Nacional
Agrícola, a. Lei Agrícola, sancionada no início .de 1991, e
a instalação do Conselho Nacional de Politica Agrícola, iniciatiVas que promOveram ganhOs reais de produtividade, a partir
da consolidação de estrutura de mercados liyres e competitivos.
Maior segurança, prosperidade e tranqüilidãde no campo
_significam--mais- ciJtnída na mesa ·do trabalhador, a melhores
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preços, trazendo_ para baixo os índices de inflaçãO; SigD.lfiC:am,
também, mais diViSas do exterior, para financiai a reioniada
··
definitiva do crescimento económico. -Assim, nossas expectativas e esperariça:s ·com felação à
safra de 91/92 foram inaiS-do que confirmadas:
-em 92, não há seqUer previsão de importação de leite,
o qti.e- Contrasta com períodos- anteriores, ein que importávamos, na média, cerca de 100 mil toneladas/ano;
-também em 92, registramos o_ mais iDtenso fluxo de
exportações da história do complexo soja;
~as exportações de carne suína, no primeíro ·semesti:"e
deste ano, foram 140% superiores a 1991;
-as exportações de carne bovina, no priri:J.eiio -quadri~
mestre, forã.m 55% superiores ao ano-páSsado;
--=-o crescimento eStimado do produto agrtcola, em 1992,
chegará a quase 9%;
-o crescimento projetado da lavoura ultrapassará os
11%;
-somente a movimentação da safra agrícola v:~m utilizaildo-aproximadamente 52% da frota nacional de caminhões.
- Como conSeqüênCia direta deSsa vitalidade ecoriônlica
·do campo, nosso Produto Interno Bruto crescerá cerca de
2,5%, o que significa aumento de renda per capita de 0,5%,
avanço que não ocorria há quatro anos.
Senhoras e Senhores,
Esses são apenas alguns dos excelentes indicadores que
conquistamOs na última safra.
São o testemunho vivo de que o- campo acreditou no
seu Potencial, de que o produtor rural é um agente funda·
mental no processo de reconstrução nacional e de que virá
do campo o impulso irreversível para a modernização do País.
O Banco do. Brasil- é preciso ressaltar- tem desempenhado um papel decisivo na "revolução verde" de meu Gover- ilo:· resgatei oUtro compromisso que ássumi oom a Nação ao
recuperar a suá vocação agrícola, transformando-o, hoje, por
excelência, em casa do agricultor, um banCó ---de foirient6
apoio ao setor 1iJTal.
- Quero expressar minha gra"tidão ao Presidente do Banco
do Brasil, ã sua direção e aos milhares de funcioilários do
B3.rico, que não têm medido esforços na tarefa de assistir
o produtor.
_
Para a safra do biênio 92/93, seguire!fiOS bu.Scando continuamente ajustes dos instrumentos da polítíca agrícOla: o crédito não faltará àqueles que estiverem dispostos a dar o melhor
de si para alcançarmos resultados cada vez- mais positivos
no campo.
Somente em custeio, estarão disponíveis recursos da ordem de 5,2 bilhões de dólareS, cerca de um bilhão a mais
do que na safra passada, ao mesmo tempo que estamos reforçando em mais ZOO milhões de dólares a disponibilidade para
investimentos.
A pesquisa agropecuária, como aqui já frií refCiida, disporá de 135 milhões de dólares, enquanto o Proagro receberá
150 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 70{r bilhões
de cruzeiros.
Outras medidas agora adotadas são:
- implementação de linha de crédito de financiamento rural para irrigàção;
-privatização dos annazéns do MinistériO da Agricultura, começando já pela venda de 133 deles;
--=---ã:doção da "caminhada tecnológica para o campo'.',
eliminando limite de crédito rural para o produtor que seguir
a cartilha técnica· da Embrapa.

e

/
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Mas o pleito mais- importante que eStamos atendendo
é O__desejo do setor agrícola de ter regras claras e estáveis,
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Para essa jornada, Senhor Presidente, contamos com a

coragem e a força do produtor e do trabalhador rural brasique não mudam ao longo do tempo.
. . leiro. Contamos com a seriedade, o patriotismo e a bravura
Assim, todas as normas estabelecidas no ano passado daqueles que semeiam aiimentos, pfantando a paz, cultivando
permanecem inalteradas e em pleno vigor, com destaque para a vida.
a taxa de juros mais favOrecida e a garant~a: ~e plantio até
E precisamos contar, mais uma vez, com a cooperação,
à venda do produto, iniciativas que tão bons resultados já a parceria e a compreensão de brasileiros como_o- Ministro
nos deram.
Marcílio e os Presidentes Lafaiete, Francisco Gros e Mediano.
Senhoras e Senhores,
.
Nosso maior tesoUro é a coragem do homem do campo,
A cada dia se renova o orgulho que tenho de governar o seu entusiasmo. Esse homem traz a mão calejada e aben_çoada porque, mais abençoado do que o frut_o, é a inão que
este grande País.
A caminhada cívica que· iniciamos em ·1990 dá p3ssos · semeia, cuida, colhe e distribui. Os calos das mãos dos trabalargos rumo ao grande destino de nossa gente.
lhadores, Senhor Presidente, assim como as rugas que vincam
O agricultor confiou e continuará a confi~r em meu. G_o_- -seu rosto, são as credenciais, aS referências ~ medalha e
vemo porque sabe que tenho um compromisso firmado com condecoração do herói anónimo e solitário, qUe tira da terra
o seu bem-estar.
a essência da vida.
Jamais os milhões de lares no c;tmpo, em que brilham
Este entusiasmo é a nossa certeza âe que teremos outra
sempre as luzes da esperança, deixarão de contar com minha safra abundante. A pior falência que pode atingir a um homem
é a perda do entusiasmo, da vontade de lutar. Assim como
solidariedade, com meu incentivo e com meti apoio.
É com a foiç3. da agricultura, com a determinação incan- 6 homem que remove uma montanha começa ·carregando pesável de um povo que, de c3.beça erguida, nunca perde a ·quenas pedras, milhões de mãos calejadas plantarão unia
fé e o otimismo, que haveremos de reconstrUir o Brasil solidá- imensa lavoura, e as colheitas formarão uma cordilheira, ·que
rio e justo, com que todos sonh_amo.s.
_
_ .. __ atravessará o País do norte ao sul, espalhando alegria e renoNesta tarefa, tenho certeza, Deus continuará_ a _a_n_os ~ju-.: vando_ a disposição para o trabalho.
·-dar!
Está-em suas mãos, Presidente, um plano de safra como
jamais foi elaborado e proposto neste País. Um plano seguro,
DISCURSO DO SR. MINISTRO DA AGRICULTURA
firme, concreto, que abre oporturildade para que o produtor
Senhor Presidente
busque a maior produtividade, excercitando t9da a sua capaciProdutores e Trabalhadores Rurais do_Brasil!
__ ~de e potencialidade de trabalho.
Este é um encontro que estava marcado.~ Há um ano,
A sabedoria mais antiga garante que o itnpõrtante não
selamos, aqui mesmo, um compromisso: voltarmos para o é apenas ver tudo·- é ver; exatamente, aquilo· que poucos
campo e tirar da terra um Brasil Novo. Diante do Presidente ou ninguém viu. Estou certo de que o nosso Presidente vê,
da República, de outros Ministros, de Presidentes de Banc.o.s, · Do Plano, uma nova oportunidade para fortalecer a economia
de Parlamentares- diante do povo brasileiro- assumi, em e impulsionar o desenvolvimento.
nome dos meus companheiros agricultores, o desafio de en.Confiamos em sua visão, no seu comando, para aproveicherospaióiseretOmaracaminhadadoBraSilparaoPriméiro · tarmos os ventos favoráveis, pois sabemos paia onde ir. E
Mundo.
quando o homem não sabe para onde deve ir, nenhum vento_
Hoje, estamos prestando contas:
o ajudará.
_
-70 milhões e quinhentas mil toneladas de grãos;
VamOs agora, ~Senhor Presidente, perseguir a produtividade~ a renda, o lucro do pródutor - porque o lucro do..
- 35 milhões de toneladas de hortigranje_ix:os;
-30 milhões de toneladas de frutas;
·homem. do campo é a energia qu~ vaiirnpulsionar a economia,
-mais de 8 milhões de toneladas de carnes;
no fundo dos sertões e nas mais _longínquas comunidades,
-12 bilhões de litros de leite;
sem que o Go~emo precise intervir.
-1.5 milhão de toneladas de algodão para tecidos;
A melhor distribuição de riqueza é o fortalecimento eco- 200 rriilhões de toneladas de cana para produção de _nôm.ico do produtor, a remuneração do trabalhador.
açúcar e álcool;
Atrevo-me a pensar que podemos dar um banho de grãos
-30 milhões de toneladas de frutas para produção de na pobreza e na mi$éria, que ainda machucam nossos co~ções
sucos e bebidas, e 2 milhões de toneladas de café e cacau.
e ferem nossas consciências. Podemos fazer brotar, em cada
Este é o resultado de 300 dias e muitas noites de poeira rincãO, üma pequena fábrica, um moinho, uma oficina, um
e sol, de chuva e frio; de sorio- e cansaço, attãvés do Brasil, novo negócio.- para refazer a agricultura brasileira e resgatar a esperanÇá · - Tenios, peÚt ·frén"te, aléffi. dó deSiúio da efiCíêi:tcia, Uma_
do povo, confirmando o seu projeto de Reconstrução.
batalha pela, produtividade_ empregar a melhor tecnologia,
De v.olta à sua presença, Presidente, trago a resposta eliminar as perdas e desperdícios, e reduzir os custos_- um
do homem do campo "a safra cheia, que ajuda a estabilizar chamamento, uma convocação para a esperança, um desafio
a inflação, promove o crescimento da economia no interior_, de confiança em nós, no nosso trabalho, na sua firmeza, Presicria empregos, move fábricas, faz crescer as exportações- dente."7': e no próprio Brasil.
·
traz, de volta, a esperança, a fé e a confiança.
O tamanho do Brasil será, sempre, o tamanho da sua·
Mas , Senhores, Como a Vl'da é um etemo recomeçar, e
rodução
agropecuária. Temos a maior riqueza que uma nação
P
a estrada se faz ao andar, viemos trazer uma nova proposta,
levantar um novo desafio --convidamos_ Vossa. Excelência pode ter - a terra, o sol, a água - e o trabalho da gente
para dar a partida a uma nova grande safra, um plantio de do campo.
trabalho, tecnologia e perseverança- abrindo caminho para
Nossa proposta é encher, novamente, os paióis brasileiros
uma colheita de alegria e de fartura.
-porque o ensinamento bíblico é .claro: "O Senhor determi-
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nará que a benção esteja nos teus celeiros". E assim, será
Presidente!

MEDIDAS A SEREM DIVULGADAS
Investimento
1.1- BNDES; Financiamento para o complexo agroinN
dustrial; US$2 bilhões
1. 2 - Finame Rural- Recursos para' Máquinas, Equipamentos, e Armazéns: US$500 milhões
2- Plantio
2.1 -Levantamento Macroagroecológico
2.2- Valor Básico de Custeio-' VBC
2.3 -Disponibilidade de Recursos para Custeio e Classificação de Produtores: US$5,2 bilhões
2.4- Preços Mínimos
2.5 - Proagro: Cr$700 milhões
3. Comercialização
3.1- Preço de Liberação de Estoque/PLE
3.2- Desregulamentação do Crédito Rural
3.3- Prorrogação de EGF Exportação
3.4- Sala de Monitoramento das Operações de Safra
3.5- EGF Especial
4. Outras Medidos
4.1- Privatização de Armazéns
4.2- Financiamento da Política Agdcola: Alterações na
LDO
..
4.3 -Crédito Rotativo para Irrigantes
4.4- Comércio Exteribr: Alíquotas de Importação, Liberação de Exportações, e Investigação de Subsídios
4.5 -Sementes Certificadas e Fiscalizadas
4.6- Apoio à Pesquisa Agdcola: US$135 milhões
4.7 -Clima 96: Previsão Climática com 96horas de Antecedência
4.8 - Anúncios do Banco do Brasil
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyídes) - A Presidência apela aos Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes ou nas demais dependências da Casa para que compareçam ao plenário porque, logo após o próximo o:i'adOi',
daremos início à apreciação da Ordem do Dia; que priilcipia
hoje com ·uma lei complementar e, logo en;t segl:Jí()_a, Uil1:a_
emenda constituciorial, matérias que- exigem QUOrum qualificado de maioria ab~oluta e de 3/5. ·
Portanto, é uril apelo da Presidência para que Os Srs.
Senadores venham imediatamente ao plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho,
para uma breve comunicação.
1.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para breve
comunicação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, -companheiro de geração e de iniciação nas letras de imprensa de Jorge
Amado, Nelson Carneiro antecipou, nesta tribuna, as homenagens que seriam prestã.das ao grande escritor nos 80 anos
de sua existência fecunda. Tive, então, oportunidade de aperteá-lo para assinalar, sobretudo, o poder criador do escritor,
hoje de fama universal.
Já cumpri, com alegria, o dever pessoal de manifestar-lhe,
em mensagem, as minhas congratulações, na expectativa de
que os 80 anos agora comemorados se prolonguem, para maior
expansão das letras brasileiras de repercussão no mundo.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ _um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
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O Sr. Man:C)Maclel-Ouço com muita atenção Odiscurso
de V. Ex• e até rogo ao nobre senador que, a partir deste
instante, passe a falar em nome da Liderança do nosso :Partido,
porque creio que a palavra que V. Ex• traz neste momento
expressa o sentimento da nossa agremiação. Como não tive
a oportunidade de conversar com V. Ex• antes de iniciar as
suas palavras, não pude conceder-lhe, como seria do meu
gosto, essa delegação. Mas não podemos deixar, neste instante, de registrar uma data expressamente significativa, não apenas para a cultura brasileira, mas para o Brasil como um
todo, porque falar em Jorge Amado é falar em alguém que
não somente enriqueceu a literatura brasileira, mas que também, e sobretudo, tomou o País mais conhecido no mundo.
A sua obra foi traduzida para quase todas as línguas e, conseqüentemente, circula em quase todos os _países. Por outro
lado, ele cantou como poucos o nosso País e de modo especial
a sua terra, a Bahia. Se pudéssemos ver numa ótica merament~
turística, se me permite dizer, a promoção que ele fez do
Brasil e de modo especial da Bahia seria de um alcance inimaginável, inavaliável. Por isso;-seni querer analisar a sua obra,
extremamente fecunda, diria que ela tem até um sabor sociológico-, porque ele, em muitos de_ seus romances, descreveu
um pouco o_ caráter do_ brasileiro, os no~sos cost~mes, os
nossos habitas, os nossos defeitos, mas também as nossas
virtudes. Sem contar a significação sociOlógica do romande
de Jorge Amado, ninguém pode deixar de dizer também que
ele trouxe uma contribuição para o próprio desenvolvimento
da literatura do nosso País, o que a crítica não tem deixado
de freqüentemente registrar. Vou mais além. Ele, de alguma
forma, ajudou a que, por irttetmédio de seus livros, florescessem outros talentos no nosso País. Muita gente se familiarizou com a técníca do romance, inclusive a teoria da elaboraçãO do romance~ graças ao talénto excepcional de Jorge
Amado. Não tendo podido ir à Bahia por ocasião das festividades do aniversário do escritor Jorge Amado, gostaria de,
por intermédio de V~- Ex•, solicitar que transmitisse a Jorge
Amago, à sua esposa, que é também escritora nomeada, os
nossos cumprimentos, como também ao Governador da Bahia, a todo seu povo, porque, realmente, é uina data qUe
não pode passar sem o adeqUado registro, ·como o que está
sendo feito, muito oportunamente, por V. EX', num instante
muíto significatiVo da Vida do Senado. Por isto- perdoe-me
a interrupção- quero cumprimentar V. Ex• pelas oportunas
palavras que pronuncia na tatde de hoje e dizer que o que
V-. Ex• expressa, neste instante, o faz - podemos dizer em nome da nossa Bancada, a Bancada do PFL, com assento
no Senado Federal.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não obstante os votos
pessoais, já manifeStadoS, julgllei do rileu dever, Srs: Senadores, traduzir o sentimento da Bahia, como seu representante
nesta Casa. Já, agora, sou distinguido pelo nobre Líder Marco
Maciel para que tudo quanto disser seja, também, em nome
do nosso Partido, do PFL, e o farei agradecido.
O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. Ouço o apar·
te de V. EX'
O Sr. Hugo Napoleão - Permita-me, mestre Josaphat
Marinho, uma tênue incursão no discurso de V. Ex~ para
dizer que me regozijo com a justificada colocação que o eminente represenante do Estado da Bahia, com toda a legitimiQade, faz nesta ode, digamos assim, aos 80 anos de Jorge
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Amado. Esta, permita-me dizer, não é mais uma data, permita-me dizer, única e exclusivamente da Bahia, senão do Brasil,
e por que não dizer, internaCional. Dentre as várias línguas,
para as quais seus romances notáveis são traduzidos, fiquei
extremamente curioso c.om~uma delas, que foi o persa. Quem
me transmitiu isso foi_ meu pai,- quando era Embaixador_ do_
Brasil no Irã, que sempre foi amigo do homenageado. Tanto
que toda a vasta obra, a riquíssima obra de Jorge Amado
-pela qual todos nós, obrigatoriamente, passamOs, para a
formação não apenas cultural, como de nossas consciências- é extraordinariamente analisada por gregos,_ troianos, guelfos e gibelinos. Minhas congratulações, também em nome
do Partido da Frente Liberal; pelas magníficas e oportu"níssimas expressões de V. Ex' na tarde de hoje.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado, nobre
Senador Hugo Napoleão.
Dizia~·sr. Presidente, que apesar da manifestação de ordem pessoal, pareceu-me correto traduzir nesta Casa O sentimento comum dos baianos, pela comemoração dos 80 ·anos
de Jorge Amado.
_ __ _
_
.
Tanto mais se justificaria; olúiê.juStifiCà à iit~êianva--;por~
que as solenidades que se realizam na Bahia indicam o relevo
que, justamente, se empresta ao acontecimento. Do_ ato pUblico no Largo do Pelourinho, com a presença de artistas de
diferentes idades, à solenidade na Academia de Letras da
Bahia, ontem realizada, e às exposições de arte e de cultura
que são promovidas em Salvador, tudo indica a justiça que
nossa terra tributa ao escritor.
O Sr. Humberto Lucena -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Cônt:edo o aparte ao
nobre Senador Humberto Lucena, com muito prazer.

O Sr. Humberto Lu~na --Transmito a V. Ex~ a total
solidariedade da Bancada do PMDB à homenagem que, oportunamente, presta aos 80 anos de Jorge Ainado, que como
foi bem acentuado por outros Srs. Senadores, apesar de baiano, é um património nacional_ e, por que não-dizer, do mundo,
tal a dimensão da sua extraordinária obra. EscritOr de uma
cultura e de um talento excepcionais, Jorge Amado ·conseguiu,
ao longo desses anos, realizar um trabalho digno dos aplausos
gerais. As suas principais obras criaram personagens que se
tomaram verdadeiros mitos populares em todo País, incofpo;.
rando-se definitivamente à nossa cultura. TarttO que elas repercutem em todas as expressões do nosso mundo cultural, nos
livros, versados nas mais diversas línguas; no cinema e, mais
recentemente, na televisão, sendo de salientar que as produções que têm chegado à televisão empolgam, hoje, milhões
e milhões de pessoas, nas- IDais diversas_ línguaS e Itos países
mais diferentes do mundo. Tudo .isso déi)ca_a nós brasileirps
cheios de orgulho, nobre Senador Josaphat Marinho. Por isso
que o Brasil, nesta hora, está com as vistâs voltadas para
a Bahia, mais Uma vez. Lembro-me bem das grandes homenagens que a Bahia prestou, por exemplo, ao centenário de
Rui Barbosa. Nessa- época, eu ainda era estudante; por lá
estive e pude verificar como a alm& baiaiJa transbordava de
entusiasmo ao participar plenamente de todas aquelas manifeg_'ª-ç_õ_e§_: A_gQ~~~-Jorge J\mado, aos 80 anos, ainda vivo -:e como ainda vivO-~.--um-ã--vez -que- é"
dO- CfUe- se
pode chamar, sem receio de entrar no lugar - comum, de
eterna juventude, está sendo alvo de uma verd~de:ira consagração que a Bahia lhe faz. Quando a sua terra natal presta-lhe
essas homenagens, sabe, no seu íntimo, que ali náo está apenas

posswaor

a Bahia. mas o Brasil inteiro, pois nenhum dos nossos Estados
reúne mais as raízes da nossa cultura do que a velha Bahia
de todos os santos. Meus parabéns a V. Ex~ pelo brilhante
pronunciamento sobre os 80 anos bem vividos de Jorge Amado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado, nobre
Líder Humberto Lucena, pela expressão de sua solidariedade
às homenagens que, rieste instante, são tributadas a_ Jorge
Amado.
A coletivização de.ssas manifestações indica que não se
comemora apenas uma data aniversária, mas que, ein realidade, se salienta a projeção de um escritor singular. Se se tratasse
apenas de um romancista como tantos outros, poder~se~ia
traduzir solidariedade, mas não teria o sentido, o alcance,
a dimensão das manifestações com que se celebram os 80
anos de Jorge Amado. É que, em verdade, não são apenas
os seus 80 anos que se comemoram, celebra-se também o
poder criativo do escritor, sua capacidade de es_crever, guardando, ao longo do tempo, rigorosa fidelidade à sua terra
e à sua gente, aos coStumes, aos hábitos, a tudo_ quanto significa a cultura brasileira e, em particular, a· cultura baiana.
É por isso_ que Jorge Amado ganhou dimensão universal.
Ele conseguiu traduzir os sentimentos do povo brasileiro e,
em especial, do_povo baiano, dentro da notável amplitude
de pensamento que conjuga o colorido regional ou local__com
a larga perspectiva da cultura universal. E por que o fez?
Ele o fez, Srs. Senadores, porque não foi_ um escritor a_u__sente
da realidade. Não se distanciou do povo; ao contrário; à medida que da planície chegava à montanha, que alcançou, mais
se aproximava do homem comum, para traduzir-lhe o pensamento e para fazer-lhe justiça.
Já, ao tomar posse na Academi:1 Brasileira de Letras,
fez com humildade essa confissão: "Do saber do povo me
alimentei, e se alguma coisa construí, ao povo que devo".
E ainda agora, aos- 80 -anos, não v&riou sua _concepção da
vida nem de seus deveres de escritor. Na _entrevista que há
poucos dias deu, a mais de um jornal do País e da Bahia,
renoVou essa confissão: "Tamb~.m.cl_t;vo~ui~PJlO povo. Co_m
ele aprendi, fundamentalmente, o c}ue sei". Não buscou enganar; não quis passar como homem de cultUra vasta; não quis
ser doutOr. Conservou sua fidelidade à cultu!apopular _de
que emanou sua obra, pois que diplomado não o é. Mas,
não o sendo, conseguiu desdobrar um pensamento tão rico
que poucos escritores no mundo, neste séCulo ~tirigfram a
dimensão da sua obra. É expressiVo, -Sõbretudo edificante
para o Brasil, que se possa assinalar essa cirCunstância.
Vale ainda notar, como particularidade do pensamento
de Jorge Amado, que tendo sido militante do Partido Comunista e havendo sido mesmo_, pum dadq 1119mento, como ele
próprio confessa, um "stalinista ferienho", não perdeu as
condições intelectuais e morais para libertar-se das exigências
do radicalismo e manter o seu pensamento na altitude compa- _
tível com o devet de um escritor democrático.
Mas, afastando-se do rigor do Partido Comunista, Jorge
Amado não faltou à sua vocação de servidor das letras voltado
para o homem do povo, Para as necessidades do povo, para
os sofrimentos da co-munidade.
--AOs -so- anos- de idade- :.:.:..--e -q-u-ãnâo tantos-renegam-o
pensamento de esquerda, uns por covardia, outros por oportu~
nismo - , Jorge Amado as_s_im_ s_e manifest&: "Sou a f~:vor
dÕ socialismo. Acho que o que aconteceu, ao co-ntrário do
que se tenta afirmar, não foi o úliinio cOmbate da guerra
7
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entre o capitalismo e o socialismo. O fato de que o socialismo
real; a deformação do regime socialista desapareceu não significa que o capitalismo melhorou em nada••.

E .acrescenta, com a fli:'nieza de quem- não teme ser fiel
aos ideais da mocidade: "Acho que a solução final será o
socialismo no mundo inteiro". E esclarece, o socialismo; não
com a ditadura, o socialismo com a democracia". Deixando de ser militante de Partido, continuou o homem
firme nas idéias" que o engrandeceram na luta e o inspiraram

na elaboração de sua vasta obra.
Sr. Presidente, há um último aspecto que desejo salientar,
pois que não cabe nesta hora, neste instante, ana~sar todo
o acervo intelectual de Jorge Amado.. Não é próprio fazê-lo
aqui e nem seria mesmo ne~s_sário desdobrar uma apreciação-

que ·estã hoje no sentimento do povo; de todo o povo, en1i'e
os mais idosos, os mais jovens, os de idade meruana7 pois
que todos lêem Jorge Amado.
Quero, por último, Sr. Presidente, repito, salientar o
aspecto que concerne ao caráter do cidadão. Tendo militado
no Partido Comunis-ta'~ ele o revela na entrevista que acabou
de dar à Folha de S. Paulo- tomou conhecimento -de muitos
.segredos. Declara, porém, que não lhe cabe revelá-los, que
não lhe é da,..9o trazê-los a públicos. No momento em ·que
tanto se estimula a delação neste País, Jorge Amado dá uma
lição de circunspecção, de pudor, mantendo o respeito ·aos
segredos que conheceu na militância do Parti4o Comunista.
E diz, assi.ID., com a simplicidade do homem correto: "Não
me sinto no direito~de --ãlardear o que me foi revelado em
confiança". É assim que procedem os homens de caráter.
Os que hoje ouvem um segredo, têm notícia de ·um-fato na
intimidade e o revelam no dia seguinte, na primeira hora
da divergência, náo ~evelam coragem, mas· fraque~"·
O Sr. Marco Maciel- Permite-me um aparte, Sr. Senador_Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não.
O Sr. Marco Maciel -Corroborando aquilo que afirina
neste em entrevista ao jornal O_ Globo! não_ foi diferente a
conduta do renomado arquitetO Oscar Niemeyer_. _Na entrevista durante a qual ele falou sobre o livro intitulado O Sósia
e Eu, que pretende lançar recentemente, diz que também
está achando estranho o ar que se respira no País neste instante
com esse generalizado clima de delação. É issa que, de alguma
forma, todos estamos sentindo também: a valorização da delação em detrimento de uma conduta que venha a efetivamente
caracterizar uma postura que se impõe na condução dos negócios públicos. Correio Brazilieose, cuja transcrição estou solicitando seja feita nos Anais destaCa~, em palavras_ inspiÍ'ãdas,
situar também com muita prolinha, a que a]UD.fo- o nome
de Oscar Niemeyer, um nome insuspeito, a conduta retilínea
que sempre teve e tem o nobre "ilustre escritOr-Jorge AJ:Aªçlo,
também iil.Suspeito. Por isso eu quero, interrompendo o discurso- de V. Ex\ cumprimentá-lo por trazer esta questão à
conside_r_ação. Quero dizer que realmente as colocaç6es que
V. Ex~ faz, neste instante, com relação a este assunto, te-ri.âem
a ter uma enorme repercussão, porque siiito que já é um
sentimento que se generaliza em nosso PaíS-de repúdio a
condutas dessa natureza.
- O SR- JOSAPHA'l' MARINHO- Muito obrigado, nobre
Líder Marco Maciel.
A verdade é que Jorge Amado, tendo contado_ JlQS__ieus
livros fatos chistosos, muitOs deles_sobrea.vida de seus 3!fiigoS,
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mas nenhum capaz de comprometer o destino de algUém,
guardou e guarda na sua intimidade o que na intimiaade soUbe
ou ouviu de companheiros ou de adversários. É um homem,
-portanto, em quem se pode confiar.
0 Sr. Nelson Carneiro - Permite-me_ V. Ex~ um aparte, nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Concedo o aparte ao
nobre Sc;nador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - SintO interroniper o discurso
de V. E~ Ouvia-O encantado, mas não posso deixar de trazer
a minha palavra de aplauso à oração que V. Ex• acaba de
- fazer,-sintetizando, com o brilho de sempre, a obra de Jorge
Amãdo. Tive a ventUra de assistir, na Bahia, no domingo
e na-segunda-feira, às homenagens prestadas a Jorge Amado
e ao contraste entre aquela incalculável multidão que encheu
o Pelourinho e se estendeu pelas ruas, até o Terreiro e até
- a- Baixa dos Sapateiros. Era o povo~ a multidão. Ali, certamente, estavam o Qufucas Berro D'Água, a Gabriela, o V asco
Mos coso de Aragão, a Dona Flor, certamente tOdoS ·aqu-eles
persõnagens estavam naquela multidão que até a niadrugada
acompanhOu Jorge Amado. Mas o contraste é que no dia
seguinte ele foi recepciohado por um mad.rigal na Reitoria
da Universidade da Bahia. Isso mostra o homem múltiplo
que é Jorge Amado. Homem capaz de ser o representante
daquela multidão imensa e anónima, e aquele homem que,
coni o seu trabalho, ~ua dedicação, sua solidariedade à Bahia,
c ao povo da Bahia, conquistou os altos escàiOe5, a sirripatia
das figuras exponenciais çla Bahia, e a que se ajuntavam representantes de todo o País, não" só do Brasil, vários acadêmicos
de letras, editores, mas, também, vindos do Exterior. O que
mostra a universalidade de Jorge Amado. Retrata be'm V.
EX"1' o perfil deste homem magnífico a quem eu ajuntaria apenas um detalhe: eu que tive a oportunidade de votar contra
a cassação de Jorge Amado, na Câmara dos Deputados, quando ele era Deputado pelo Partido Comunista, e Ovejo, agora,
aos 80 anos, tendo acompanhado toda a sua vida, além de
tudo isso, ·que V. Er' citóu,-ele foi sempre ·um homem a
serviÇo da liberdade. E esse é um aspecto que deve ser r~sal-.
tado, numa hora em que o Brasil vive um instante difícil
da vida democrática.
. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Senador Nelson Çar"
neiro, V. Ex• teve- a oportunidade e a sorte de primeiro trazer
à_ auste_tiQade. q~~te_ Plenáx:io a lembrança dos 80 anos de Jorge
· ·
Amado.
Neste momento, Sr. Presidnete, quis apenas assinalar,
como .r::c;:presentante da Bahia e em nome do seu povo, e
j_á agõ'"fa-pelo PFL, o fato altamente signifiCativo para acultura
brasileira e a cultura baiana. E ao registro do aniversário
se pode aditar, tranqüilamente, que Jorge Amado continua
_ político sem ser _homem de _Pa~ido,_ continua escritor e, ao
mesmo tempo, mantém-se fiel aos princípioS éticos de sua
vida inteira, como convém a um hOmem-de sua estatura intelectual. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Mauio Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. BeTzi V eras, SUplente
de Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Amazonino Mendes - Áureo Mello
-Carlos De 'CarH .:.._ Cés_ar Diãs - Coutinho Jorge -- DarCy
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c) praZo Certo OU indetermlmld.O da representação;
Ribeiro - Dario Perê:ira - Divaldo Suruagy --Eduardo
Suplicy - Enéas Faria - Epitácio Cafeteira - Femándo
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a
Henrique cardoso - Gerson Camata- Hugo Napoleão - - representação, bem como da permissibilidade ou não de a
Iram Saraiva - Jarbas Passarinho -João França --Jonas representada ali po_der negociar diretamente;
e) garantia ou não, parcial oU total, ou por certo prazo,Pinheiro -José Samey- Louremberg Nunes Rocha -_Márcio Lacerda - Marluce Pintó __:: Onofre "Quinan. _
_-_
da exclusividade fr zona ou setor de zona;
O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) - Sobre a mesa,
f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da
projeto que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
representação, dependente da efetiva realizaçãu-dos negóciOs,
e recebimento, ou não pelo representado, dos valores respectiVõS;
É lido o seguinte:
g) os casos em que se justifique a restrição de Zona concedida com exclusividade;
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 123, DE 1992
h) obrigações e responsabilidades das partes contratanIntroduz alterações na Lei n• 4-886, de 9 de dezem- tes;
bro de 1965, que regula as atividades dos representantes
i) exercício exclusivo ou nãO' da representação a favor
comerciais autônomos.
do representado;
j) indenização devida ao representante, pela rescisão do
O Congresso Nacional decreta:
contrato fora dos casos_ previstos no artigo-34, cujo montante
Art. 1• A Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, não será inferiOr a um vinte avos (1/20) do total da retribuição
passa a vigorar com a seguinte alteração:
auferida o tempo em que exerceu a representação, a contar
"Art. 46. Os valores a que se referem a alínea da vigência desta Lei.
do art. 27, o 5• do art. 32 e o art. 34 desta Lei serão
ParágrafO único. Na falta do contratoescritO, ou sendo
corrigidos monetariamente com base na variação da este omisso, a indenização será igual a um quinze avos (1115)
Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou por outro do total da retribuiçãO auferida no exercício da representaÇão,
indexador que for livremente negociado entre as par- a partir da vigência desta Lei.
tes."
Art. 32.
representante comercial adquire -direito às
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publi- comissões, logo que o comprador efetue o respectivo paga- mento ou na medida que o faça, parceladamente.
cação.
Art. 311 Revogam-se as disposiÇões eni OOritrário".
Art~ 34.
A·denúncia, por qualquer das partes, sem cauJustificação
sa justifii::ada, do contrato de representação, ajustado por temA Lei n• 8.420 foi aprovada pelo Senado Federal no dia po indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses,
8de maio de 1992 estipulando, no que diz respeitO às comis-sões obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contraauferidas pelos representantes comerciais autónomos, um ín- to, à concessão de pér-aviso, com anteCedência mínima de
dice de correção já extinto -·a BTN.
trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço
Tendo em vista o fato de que não é justo que- OS repi"esen- (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três metantes comerciais fiQ.uem com suas remunerações congeladas, ses anteriores.
(A Comissão de Assuntos Sociais - decisão temiachamos necessário- apreseritai-Uniã einenda substituindo a
nativa.)
BTN pela UFIR - Unidade Fiscal.
Dada à instabilidade económica do Pais e à mudança
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -O projeto lido
freqüente do índice que corrige a inflação, julgamos oportuno serápUblicado o i:einetido à comissão Competente.
deixar garantida a substituição automátiCa-daquele índice, na·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
hipótese de também a UFIR ser extinta. Além disso, seria
Secretário.
importante dei.-xar em aberta a possibilidade de livre negoÉ lido o seguinte
ciação entre as partes na escolha de um índice de correção
REQUERIMENTO N• 605, DE 1992
·- --··
monetária.
Sr.
Presidente:
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992.---, Senador Dirceu
-Nos termos do art. 256,-a, do Regimento Interno, requeiCarneiro.
ro a Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei do Senado
n• íà6/92, de minha autoria. .
.
.
LEGISLAÇÃO CITADA
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992: Senador Ney
LEI N' 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Maranhão.
Regula as atividades dos representantes comerciais
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O requerimento
autônomos.
lido será publicado e posteriormente incluído na Ordem do
Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, reque-rimento qUe será lido pelo Sr. 19
Secretário.
Art. 27. Do contrato de representação comercial,
quando celebrado por escrito, além dos elmentos comuns e
É lido o seguinte
outros, a juízo dos interessados, constarão, obrigatoriamente:
REQUERIMENTO N• 606, DE 1992.
a) condições e requisitos gerais da representação;
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
b) indicação genérica Ou específica dos produtos ou artirequeir~ a inclusãO em Ordem do Dia do Projeto de Lei
gos objeto da reprc:;sentação;
do Senado n 9 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson
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Wedekin e outros Senadores, que altera o caput do art. 4'1'
da Lei n" 8.427, de 27-5-92, que dispõe sobre a concessão
de subvenç<'io económica nas operações de crédito rural.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1992. Marco Maciel
- PFL; Esperidião Amin - (PDS); Chagas Rodrigues
(PSDB).

nhar este segundo turno de votação da matéria - uma vez
que já a discuti Di\ sessão da semana passada- para oferecer
mais alguns argumentos e pedir desculpas à Casa, porque
hoje quero abordar o méritO, diferentemente também da ocasiãO em que foi apreciada a Eme-nda José Richa, quando
procurei limitar-me apenas à preliminar; oU ·seja, cingir.:.me
aos aspectos da antecipação plebiscitária.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - O requerimento
Ocorre, todavia, que, boje, eu gostaria de traduzir um
lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do
pensamento,
extraído da obra que tenho em mãos e à qual
Dia;-nos te-rmos do art. 255, inciso II, letra c , do Regimento
farei referência. Antes, porém, informo que recebi nova misInterno.
siva do eminente Senador José Richa, com um post-scriptum
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~' muito atencioso, dizendo que gostaria que eu comparecesse
Secretário.
- -para Votar favoravelmente à antecipação do plebiscito, salienÉ lido o seguinte
tando que "não custa insistir", mesmo sabendo ele da minha
REQUERIMENTO N• 607, DE 1992
posição não só presidencialista, coroo de contra a antecipação.
Há pouco mais de um mês, o Ministro Eduardo Portella,
Excelentíssimo Senhor Presidente,
com quem tenho muito bons laços de amizade, - e que é
Requeiro nos termos regimentais a tranSCriÇ-ãO -nos Anais
hoje Diretor-Geral Adjunto da UNESCO -enviou-1Ile, atrado Senado da matéria "A Amazónia e_ o Meio Ambiente",
Vés do conhecido jornalista Napoleão Sabóia, o livro: "Fazer
publicada no jornal Correio Braziliense , InternacioÕ.al, de
a Política", publicado pelas edições Autrement, de Paris, e
1' de junho de 1992, de autoria de Argemiro Proc6pio.
Brasília, 12 de agosto de 1992. - Senador Dirceu Car- que integra a coleção Hmutações". A referida coleção já publicou ·diversos volumes. tanto que este é o de número 122,
neiro Primeiro Secretário.
--datado de maiO" de 1991. E houve outros, como: A Família
0 SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - ·ri ãcordo com
Terminou" e HNa Vila da Infância", ou "A Explosão Biolóo art. 210, § 1"', do Regimento Interno, o requerimento será
gica••, enfim, uma seqüência de magníficas publicações.
submetido ao exame da ComissãO Diretora·.
' · Na verdade, na publicação, que ora folheio há uma série
ORDEM DO DIA
de artigos. Um deles é de autoria do-Deputado da Correze
Sobre_a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' François Hollande, secundando um outro artigo de um colega
seu, parlaineritar à Assembléia Nacional francesa, de nome
Secretário.
.
Aiidré Chandernagor. O título é notável, Sr. Presidente: "MiÉ lido e aprovado o seguinte
séria do Parlamentarismo!" Vejam, bem Srs. Senadores, que
REQUERIMENTO N• 608, DE 1992
enquanto estamos cogitando de antecipar um plebiscito com
Nos termos do art. 175, alínea d , do Reginientó Intemo
vistas à implaD.tãç-ãO-do parlamentarismo no nosso País, os
requeirO inversão da Ordem do Dia, a· fini. do que as matérias
países do Primeiro Mundo já estão discutind9 o reverso. Pareconstantes dos itens n"'s 6,7, 1 sejam submetidas ao Plenário
ce até a situação de alguns Partidos políticos que ainda insistem
em 1"'. 2"' e 3"'lugares.
_'
na doutrina socialista, quando o mundo de lá já vem, há
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1992. José Richa
algum tempo, a partir da queda do Muro de Berlim.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Aprovado o requeEu gostaria de, sinteticartlente, oferecer algumas frases
rimento serão feitas as inversões solicitad~s_. _
deste artigo, '"Miséria do Parlamentarismo". É _claro que ele
analisa também a deficiênciã do pàr1ãmentarismo e do parlaItem 6:
mento em si, do absenteísmo, da ausência nas votações, do
Votação, em segundo turno, da Proposta de
voto procuratório, da fraqueza do parlamento francês emanaEmenda__it Constituição n• 8, de 1992, (n• 51/90, na lisar o orçamento, por exemplo, enquanto que qualquer escaCâmara dos Deputados), que dispõe sobre o plebiscito -!4o do poder ~xecutivo francês detém mais força. ~le aborda
previsto no art. 2"' do Atp das Disposições Constitutambém esses aspectos mas sitUa a deficiência do parlamencionais Transitórias, tendo
tarismo na Fiança. Ele diz, por exemplo, que nenhum PriineiParecer favorável sob n"' 243, de 1997, da
ro Ministro foi derrubado, entre 1962 a 1988, em decorrência
-ComisSão Tempotáriã..
do voto de uma moção de censura. Acrescenta que todas
as dissoluções havidas "foram concebidas como meio de asseA discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
gurar ou de verificar a maioria". Aduz que "o parlamento
do dia 10 do corrente.
__
_ _
_ _
e os Partidos políticõs ·admitem, lucidamente, o declínio legisA Presidência esclarece ao Plenário· que, nos termos do
lativo como um preço a pagar pela estabílidde política e pela
art. 288, item 2"', do Regimento Interno, a proposição depeneficácia do trabalho governamental". Diz que as oposições
de, para sua aprovação, do voto favoráVel de 3/5 ,da_ çompofrancesas aceitam o raciocínio, segundo o qual todas as intersição da Casa. Devendo a votação ~er _feita _pelo processo
venções foram efetuadas justamente para assegurar maiorias.
eletrónico.
Em votação a emenda.
Afirinã -que é de estarrecer a miséria do- parlamentarismo,
hoje em dia, poiS o inal é profundo; tem suas limitações jurídiO Sr. Hugo Napoleão- Sr. Presidente, peço a palavra
cas, as suas obrigações polítiCas e que encontram origem no
para encaminhar a votação.
esfacelamentO do Estado-Nação. E mais -que uo parlamento
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra
tomou-se um local fechado, de ritos démodés - a expressão
ao nobre Senador Hugo Nopeleão.
é demodês - ou seja ultrapassados, que não exibe senão
a sua própria caricatura". Acrescenta, também o Deputado
O SR- HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Para encaminhar
Ftançbis Hollande que, "'dentro desse contexto, o antiparlaa votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo encami-
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mentarismo no nosso país mudou de natureza. Não _é __mª-j_s, _
única e exclusivamente, o apanágio das categorias sociais_ que
contestam, tradicionalmente, o sistema de representação democrátiCa, mas já se exprime, ati'àVêS dos meios mais simbó:
licos da sociedade civil os intelectuais, as mídias e até os
dirigentes económicos".
E corre para a conclusão, dizendo que uma revisão do
parlamentarismo não pode provir da reforma constitucióhal,
mesmo que ela seja corajosa, ou de uma mudança dos usos.
dos costumes, mesmo aqueles jogados ao chão; pressupõe,
naturalmente, uma reabilitação da política dos partidos. E
é iss_o que temos dito repetidamente: para a adoção do parlamentarismo precisamos ter uma burocracia estável e Partidos
políticos fortes 1 pois ainda não são estáveis.
· ·
Ele acrescenta que de acordo com a perpetuação da democracia sempre os bons doutrinadores dão um resumo da
posologia sobre a ordem constitucional. E sugere a adoção
de um verdadeiro regime presidencial como corolário -da supressão do posto de PrimeirO Ministro. do abandono do direito
de dissolução e do encurtam~nto do mandato presidencial;
que na França é de sete anos. Repito: a supressão do posto
de Primeiro Ministro, a· estrutura presidencialista e o abandono do direito de dissolução! Notável!
Finalmente, ao analisar a criSe do Golfo, estabelece uma
comparação entre a eficácia do Poder Legislativo Americano, que se desdobrou em Comissões, e-m hearings, e o poder
legislativo francês, que ele consid_e_r_ou fraco e, inadequado
às circunstâncias emergeil.ciais que·surgli"âfu âaquele conflito
bélico internacional. D_iz que oS parlamentos fortes não são
necessariamente aqueles cuja competéncia jurídica é absoluta;
são aqueles que exercem plenamente, diante da opinião -pública, as suas funções. Afiança que "uma pedagogia da socfedade, aparece dentro dessa perspectiva particularmente oportuna, na medida em que a miséria da República Nacional
nada mais é do que o reflexo d_a_ banalização da cidadania".
Veja, Sr. Presidente, as expressões são aguerridas e fortes!
Finalmente, diz ele que, no total da condição miserável
do deputado francês, éstá havend_o uma automutilação que
o aflige estoicamente,- nesse ·verdadeiro haraquiri a que ele
se impõe, como se estivesSe se interrogando sobre o seu verdadeiro papel.
Sr. Presidente, nada mais quero hoje acrescentar senão
mostrar que~ na França, cogit3-se -até da instituiÇão do presidencialismo como sistema que possa ser mais adequado à
realidade presente. Na Itália, também, está-se adotando uma
revisão co_nstituciOtlal com vistas à presidencialização do regime parlamentar.
Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ o mundo, o
Primeiro Mundo está fazendo suas revisões, -e o·Brasil quer
caminhar de maneira tíbia só porque há um problema, esquecido de que há trinta anos atrás mergulhamos na mesma situação?

Por isso, Sr. Presidente, é que eu, em sendo contra o
Parlamentarismo, sou também contra a anteQipação, porque
é uma visualização-, em horizonte próximo, da tentativa de
se mudar o sistema de governo no País.
- Era ? que eu tinha a dizer.
Durante o encaminhamento do Sr. Hugo Napo~
leão, o Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupadti pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
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O-Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
_ O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Divalóo Suru~gy, para encaminhar.
O SR- DIV ALDO SURUAGY (PFL- AL. Para encaminhar. Sem revisãO do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senado-:
res, não pretendia expor argumentos a fa:vor do parlamentarismO nesta sessão, porqüe, imagino, -a idéia já está tãó
sedimentada, tão firmada, tão clara aos mais altos interesses
do País, que não pretendia fazer encaminhamento algum.
Mas ouvindo os argumentos do eminente Senador e querido
Bl-nigo Hugo Napoleão, sinto-me na obrigação de contestá-los.
Primeiro, o País, que S. Ex• usa como referência, a França~ que tem originado as grandes revoluções e que te~ influenciado as grandes modificações mundiais-- a Revolução Francesa foi fruto do absolutismo dos reis- ha FrãhÇá_- o abuso
do poder naquele país levou a uma revolução sangrenta e
depuradora daquela sociedade, depois ela gerou a figura do
salvador, caracterizado em Napoleão Bonaparte. Foram buscar, então, a experiência vitoriosa da Inglaterra, do regime
monárquico parlamentarista. E, quando se implantou a República, o so~rinho de Napoleão, eleito graças ao grande prestígio do nome do seu tio, foi eleito Presidente da República
Francesa, e utilizou os poderes presidenciais para dar um
golpe de estado e imphmtar um novo Império, onde ele foi
·caracterizado como a figura de Napoleão III.
Como, evidentemente, ele só tinha o nome de Napoleão,
não tinha a grandeza, não tinha a estatura, não tinha a genialidade do tio, o "Seu Império ainda foi maiS fr.ág~l do que o
de Napoleão I, que se íffiortalizou como um grande guerreiro
e também-como um grande inovador das conquistas do Direito
~
~
implantado naquele País.
De Gãulle, ao voltar do ex11i0, após a II Guerra Mundial,
que podia~ter utilizado os poderes plenos que a nação francesa
estava oferecendo ao seu salvador, teve a prudéncia, teve
o cuidado de ir buscar o regime republicano parlamentarista,
porque ele tinha consciência de que o excesso de poder nas
mãos de um só pessoa poderia levar ao regime ditatorial,
e olha que De Gaulle, _c-om toda aquela estatura majestática
que o caracterizava, teve o cuidado de buscar o regime republicano parlamentarista porque ele tinha consciência d3S: implicações e das responsabilidades que não podem ficar encarnadas
e caracterizadas na pessoa de um presidente, com excessivos
poderes, que o regime presidencialista conCede aos seus titulares.
A França encontrou uma estabilidade, encontrou-se com
o seu grande destino, graças :::o regime parlamentarista, e
não é opinião de um parlamentar ou de um cientista político
francês que por defender esses argumentos seja a vontade
e ~ interesse maior da França. Pelo contrário, todos os países
desenvolvidos do mu11do, todos, sem exceção, excluindo apenas os Estados Unidos, que têm um regime presidencalísta
à moda deles, na verdade, é até uma república judicíária
onde? Supremo, a Corte Superior tem pOderes pafa· seriianal,
ou qumzenalmente modificar a Constituição, então henhum ...
O Sr. Ronan Tito--:- P~rmite-mc:_ V. E_x• uin apãrte?-0 SR. DIVALDO SURUAGY- Êu me sentiria multo
honrado de ser aparteado por V. Ex•, mas só se a Presidência
co·ncordar com um aparte no encaminhamento de votação,
quando serei abrilhantando pelo ponto de vista de V. Ex•
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Mas, eu gostaria apenas de dizer a esse querido amigo,
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaminhar a votação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
um País desenvolvido do mundo, um sequer, excluindo _os
vou discutir as excelências de nenhum regime ou sistema de
Estados Unidos, e eu acabei de explicar as peculiaridades
governo, nem do presidencialismo nem do parlamentarismo.
daquele país, que adote o regime presidencialista. Agora, Também não vou tratar aqui de formas de governo como
todos os países subdesenvolvidos do mundo, todos, sem excetradicionalmente entendidas na Ciência Política e na Teoria
ção, todo o País atrasado do mundo, todo o País do 3"' ou do Estado, em nosso País: monarquia ou república.
do 4"' mundo são presidencialistas, por quê? Porque buscam
Estamos votando uma proposta de emenda à Constituição
na figura de um chefe de Estãdo a imagem do ~alvador, do
Federal que, tão-somente, antecipa o plebiscito previstO rio
pai da pátria, a figura demag~gica de um homem q'!_e pode art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriãs--:mistificar a naçãÔ com mentiras, com corrupção, com infâ0 mencionado art. 29 , como se sabe, estabelece que "no
mias; é por isso--que o regime presidencialista é nocivo acis
dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de
interesses da sociedade moderna. Nenhuma sociedade pode
plebiscito, a forma (república ou monarquia constitUcional)
depender de salvadores; ela tem que buscar na inteligência, e o sistem:a de governo (parlamentarismo ou presidencialismo)
no bom-senso, caracterizado o poder político que é o parla- que deve vigorar no País".
mento, onde a nação encontra o que tem de melhor ou de
Estamos votando hoje tão-somente a antecipação, porque
pior, mas na verdade é onde ela se espelha, é onde ela se
nos
termos
dessa Proposta de Emenda à Constituição n9 8/92,
caracteriza.
d-e Íniciativa: dO ilustre Deputado José Serra, aprovada na
Então, é com tristeza que ouSo contraditar o~ brilhantes Câmara dos Deputados, e já aprovada no Senado, em primeiro
argumentos expostos pelo Senador ~ugo Napoleao, qu~ndo turno, e que tem como Relator o nobre Senador José Richa,
reafirmo que nenhum país desenvolvido do mundo é prestdet;- essa emenda, tão apenas, repito, antecipa o plebiscito para
cialista; todos são parlamentaristas, exduídos os Estados Um- o dia 21 de abril de 1993.
dos.
_
_
-"- _ --- Sou Um velho pariamentarista. Quando erri 1951 cheguei
Assim, acho que esse argumento, por si Só~é irrespondível à Câm.ara dos Deputados, ainda no Rio de Janeiro, já defeilâia
porque o regime presidencalista traz, -~ent_r<? ~.ele, a figura o parlamentarismo; e o que tem havido neste País, de 50
do usalvador da pátria", que é tão noctva aos mteresses de até hoje, apenas consolida e fortalece a minha convicção parlauma nação.
mentarista.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presid~!lte, peço a palavra para
Tivemos aqui um ligeiro siste~ã parlamentarista, que
encaminhar a votação, em nome do PMDB.
durou pouco, mas evitou a guerra civil no País e, enquanto
tivemos aquele sistema de governo, que não era o ideal, não
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Se.nahouve golpe de estado nem deposição do Presidente da R~pú
dor Ronan Tido, V. Ex~ falará dentro de dez minutos, na
blica, nem implantação de ditadura.
presunção de que os que antecedem V. Ex~ fal~r~o por cinco
Só depois, quando restauramos o presidencialismo, é que
minutos previstos no Regimento.
--~
voltaram os velhos golpes de estado que, tão-somente, têm
Co~cedo a palavra agora ao Senador Beni Ver_as, _
desmoralizado as instituições políticas do nosso País, não só
O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para encaminhar
na América Latina, não só no Continente Americano, mas
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
também no mundo inteiro.
Senadores: ouvi atentamente o encaminhamento brilhante feiSr. Presidente, examinando apenas a antecipação, creio
to pelo Senador Hugo Napoleão a respeito -da questão do
que ela se justifica porqUe teremOs eleição para Presidente
parlamentarismo e do presidencialismo.
da República em 1994, e, assim, em setembro de 1993 já
Permito-me lembrar que a situação da França, citada
estarão- os candidatos presidenciais nas ruas, defendendo as
por S. Ex~, é de uma longa experiência na forma de governo
suas candidaturas.
parlamentarista, mas que vive uma situação bastante diferent~
O que nós vamos decidir, portanto, é se teremos Repúda situação de países como o Brasil, que tem uma outra orgamblica que, hoje, em quase toda as nações, é parlamentarista:
zação política.
na Alemanha, na França, na Itália, em Portugal, ou se teremos
No caso brasileiro, salta aos olhos, pela inconsistência
MOfiarquia que,· igualmente, em todo o mundo, é Parlamen~
que o presidencialismo tem dado a nossa vida política, 3 razão
tarishl:- Do Japão, na Grã-Bretanha, na Suécia, na Espanha
para que se tente mudar, uma ve~ q~e o p~esidencia.lismo
__ _
e em outros pafses.
mostrou ao nosso País a sua absoluta mcapactdade de mcorSr. Presidente, o povo brasileiro deve se pronunciar livreporar as mudanças que a sociedade brasileira tem demandado.
mente. Assim, esta antecipação é necessária para que possa
TOdos os mandatQS. presidencialistas têm sido permeados
haver uma autêntica reflexão nacional, liberta das paixões
por problemas políticos de grande env~rgadura, que reprede_um.a campanha à Presídência da RepúbliCa.
sentam a incapacidade desse sistema em mcorporar as mudanEste é_ o nosso des~jo. Nós temos que caminhar para
ças que a sociedade brasileira tem passado._
_ _ :.
um novo regime de governo, porque este presidencialismo
Acredito que, no caso brasileiro, temos uma expenencta
que aí está em nenhuma hipótese pode continuar. Que presique aponta para a necessidade de mudança, UQl~ vez que
dencialismo é esse, Sr. presidente, que está hoje bem diferena experiência preSidencialista brasileira não foi capaz de resolciado do presidencialismo norte-americano, que o inSpirou?
ver os problemas da nossa sociedade.
Lá, o deputado é eleito para cumprir mandato de dois anos
Muito obrigado.
e -o nlã.ndãto de senador-dura .seis anos. Esse, é o presidencialismo norte-americano! Não admite mandato de deputado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
federal de quatro anos nem o de senador por oito. Mandatos
a palavra, para encaminhar a votação, ao Senador Chagas
longOs não justificam em sistema Presidencialista.
Rodrigues.
a esse grande Senador que é Hugo Napoleão, que não há

A

_.-·

6592 Quinta'feira 13

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Lá, Sr. Presidente, os poderes são realmente independentes e harmónicos; aqui, senador e deputado federal podem
ser Ministros de Estado e Secretários d~ Estado. Onde está
a independência dos poderes?
E, o que é mais triste: muitas-vezes, ó 'deputado federal
ou o senador é Ministro ou Secretário de Estado de governos
corruptos.

Devemos, portanto, aprovar esta emenda, porque ela,
sob todos os aspectos, é aceitável e terá o apoio de republicanos e monarquistas, parlamentaristas e presidencialistas,
que desejam, realmente, que a consulta ao povo brasileiro
se realize em termos democráticos.
O Sr. Júlio Campos- Vamos votar, Sr. Presidente, estamos desde às 14h30min escutando o mesmo discurso!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com a palavra o nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB-.,.- MG. Para encalliÍnhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores: só para dizer que não estamos votando nem presidencialismo e nem parlamentarismo, O povo é que vai decidir
no plebiscito.
-

Estamos, neste momento, encaminhando a antecipação
do plebiscito. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
a emenda.
A Presidência convida o Deputado Ulysses Guimarães
para tomar assento à Mesa e acompanhar, ao nosso lado,
a votação desta importante matéria, que, no âmbito da Câmara dos Deputados, contou c_om seu apoio irrestrito e decidido.
(Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena, para
encaminhar votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
o PMDB vota "sim".
O Sr. Marco Maciel (PFL- PE)- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - CoJfcedo
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel, para encaminhar
a vot~ção.
O SR. MARCO MACffiL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao encaminhar a votação desta matéria, faço-o
em caráter estritamente pessoal. Não fala aqui, friso, o Líder
do PFL, tampouco o Líder do Governo --,; mesmo porque
no PFL esta é uma questão aberta e com rel:lção ão -Governo,
sabe V. Ex• que a ·posição do Presidente Fernando Collor
é de aprovação da referida emenda.
Quero dizer que a julgo de suma importância para o
nosso País; tanto isso é verdade que se trata de uma emenda
constitucional que estamos prestes a incorporar ao texto aprovado em 5 de outubro de 1988.
Falo, portanto, em caráter pessoal para expender o meu
ponto de vista e chamar a atenção do Plenário desta C~sa
sobre a inconveniência da aprovação da antecipação do plebiscito. E são várias as razões, Sr. Presidente, que eu poderia
levantar aqui e mostrar a minha inconformidade com relação
à proposta que ora estamos nos aprestando para votai.
Em primeiro lugar~ Sr. Presidente, renovO mais uma vez
a minha conYicção de que a emenda é inconstitucional .. Não
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pode o legislador constituinte derivado, na minha modesta
opinião, alterar a vontade do legislador constituinte originário
naquilo que ele já deixou devidamente definido~ ou seja, o
prazo para que se opere o plebiscito, a consUlta à população
brasileira. Esta é, portanto, uma claúsula pétrea, insuscetível
de modificação pelo legislador constituinte derivado que, como o próprio nome diz, por ser derivado não é um poder
inicial, autónomo e limitado; antes um poder derivado, limitado e, conseqüentemente, secundário.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, a minha opinião é
esposada por inúmeros juristas. Poderia aqui ler pareceres
e manifestações, inclusiVe de inStituições "insuspeitas, ·oomo
é o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, que através
do seu Conselho Federal fez questão de deixar claro que entendia ser esta emenda marcada pela inconstitucionalidade, ou
seja, seria uma emenda que jamais poderia ser acolhida numa
Casa das leis.
Mas, Sr. Presidente, vou ler apenas uma manifestação
do Professor Paulo Bonavides, conterrâneo de V. Ex~, ilustre
jurista que o Ceará ofereceu ao País.
Diz o Professor Paulo Bonavides:
"Antecipar o plebiscito é, portanto, ocasionar gravíssima lesão ao texto magno, tanto do ponto de vista
material quanto formal.
Vamos, primeiro, atravessar, cOnforme determinou _O constituinte de 1988, com prudência e sabedoria,
os cinco anos da Constituição que ele formulou; Constituição necessitada de vasta complementação, esta sim,
muito mais urgente que sua reforma precoce e açodada,
consoante poderá resultar da proposta antecipatória
do plebiscito."
Antes da sua conclusão, já o Profess-or Paulo Bonavides
considerara que "a fixação da data 7 de setembro de 1993
foi um ato do poder constituinte do primeiro grau no exercício
de um poder fo.rmal juridicamente ilimitado''.
E acrescentou o renomado jurista:
HO eStabelecimento do prazo não se faz por mero acaso, ou capricho do legislador supremo com indiferença aos seus efeitoS. Na realidade, o que ele quis
foi dar ao povo oportunidade de cinco anos para ponderar, meditar~ acompanhar e avaliar a possível eficácia
do regime sob a Constituição presidencialista vigente,
antes de sujeitá-la a uma revisão profunda de variação
do sistema de governo."
Veja V. EX', Sr. Presidente, vejam, Srs. Seriadores, que
o depoimento, a manifestação do Professor Paulo Bonavides
é muito clara, é muito evidente. E esta sua manifeStação,
como tive a oportunidade de dizer no início das minhas palavras, tem sido seguida por inúmCiós-oU.tros constitucionalistas,
juristas e especialistas em Direito Público.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria também de salientar que a antecipação do plebiscito é, a ri:teu ver, iilócua,
posto que, caso aprovado o parlamentarismo - objetivo
maior daqueles que defendem o sistema parlamentar de governo -este somente poderá entrar em vigor no dia 1<?de janeiro
de 1995.
De mais a mais. goStaria também de considerar que a
antecipação do plebiscito vai frustrar o debate que, a meu
ver, deveremos ter sobre o tema.
Estamos prestes a realizar as eleições municipais, eleições
que já começam a empolgar o País; eleições que vão consumir

A!';osto de 1992 .

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o restante deste ano. E~ tão logo se inicie o ano de 1993
estaremos praticamente em cima da realização do plebiscito,
sem termos oferecido à sociedade as nossas propostas; sem
termos sequer apresentado ao País os modelos, _quer da opção
presidencialista, quer da opção parlamentarista; sem ter sequer discutido quais as vantagens do regime republicano sobre
a proposta monarquista.
Por isso, Sr.Presidente, acho que a antecipação do plebiscito virá em detrimento do debate que se deve travar com
relação ao assunto e do oferecimento de sugestões que se
possa dar à sociedade brasileira, no_momento em que tiver
que se manifestar sobre tão importante e delicado regime.
E, para encerrar, não querendo me alongar, Sr. Presidente, gostaria também de considerar que há outras matérias
mais importantes do que esta a merecer o nosso rito especial.
Ou seja, entendo que antes de votarmos a antecipação, melhor
seria que aprovássemos a nOva lei eleitoral e partidária; que
criássemos assim os pressupostos indispensáveis a que o siste~
:q1a de governo, quer o presidencialismo, que desejamos ver
aperfeiçoado, quer o parlamentarismo, que muitos desejam
ver introduzido em nosso País, possam vigorar na plena acepção do termo.
Enquanto não mexermos no sistema_ eleitoral_~ partidário,
certamente que tanto o presidencialismo vai funcionar de forma precária, quanto o parlamentarismo não terá condições,
se aprovado, de se consolidar.
Com essas razões, Sr. Presidente, encerro as minhas considerações.
O Sr. Ronan Tito- V. EX' concede-me um aparte, nobre
Senador?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede, nobre Senador Ronan Tito, ·que -decline da Palavra, pois V. Ex'- já ilustrou os Anais da Casa com um recente
pronunciamento rápido sobre a matéria agora em-debate.
O Sr. Rooan Tito -Mas o Senador Marco Maciel está
encaminhando ou discutindo ~_matéria? Na discussão cabem
apartes, Sr. Presidente? se OiJ.Obre Senador estiver discutindo,
quero fazer um aparte-.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encaminhando a votação, nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL- Concederei o aparte a V.
Ex•, com o maior prazer, se a Mesa o permitir.
O Sr. Ronan Tito - Queria, então, uina c_lefinição da
Mesa se o Senador Marco Maciel está discutindo ou encaminhando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Senador Ronan Tito~ o Líder Marco Maciel está discutirido a proposição.
9
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O Sr. Rooao Tito- Se é assim, então cabe o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sr. Senador,
a Presidência está apenas tolerando uma manifestação mais
demorada, não apenas pela ilustração do debate, como também para que se forme o contraditório neste-Plenário.
E todos os Senadores que antecederam o ilustre orador,
à exceção do Senador Hugo Napoleão, manifestaram-se favoravelmente ao parlamentarismo.
Daí por que a Presidência constrangeu-se- em reStringir
o tempo do nobre Líder do PFL, que já aceitou a discreta
e hábil admoestação de V. EX'
Então não é a Mesa, é V. EX" que o faz em nome da
Casa.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente~ não estamos discutindo o parlamentarismo, só a antecipação do plebiscito. Desculpem-me, mas não estamos querendo substituir o povo.
O povo é que vai definir, através do plebiscito, se é parlamentarismo ou presidencialismo. A nós só cabe dizer quando será
a data. Agradeço a V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Senador Marco Maciel, que, naturalmente, concluirá o seu oportuno pronunciamento.
O SR. MARCO MACIEL....:. Sr. Presidente, conCluindo,
receio que a antecipação do plebiscito vá f3.zer cóin que seja
reduzida a participação popular. Veja que o plebiscito, no
último referendum que realizamos, na última consulta popular
que realizamos, de acordo com dados do Tribunal Superior
Eleitoral, teve um terço de abstenção. E foi um plebiscito
muito mais preparado, muito mais trabalhado do que este
que vamos realizar agora. Então, receio, Sr. Presidente este é o meu último argumento- que a antecipação do plebiscito, por ser inócua, venha a frustrar a participação popular,
venha a fazer com que o povo não possa, como deseja, manifestar-se com pleno conhecimento de causa, que não haja
debates ·aprofundados sobre os temas e sobre as propostas
que nós, quer presidencialistas, quer parlamentaristas, devamos apresentar.
Daí por que, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras,
fazendo, mais uma vez, uma ponderação a esta Casa para
que não chancele a aprovação desta emenda consti~~cional.
A meu ver, em nada vai contribuir para o aprimoramento
das nossas instituições políticas e;de alguma forina, vai fruStrar
o debate que precisamos exercitar com relação a esta matéria,
para que a adição popular seja feita com pleno e real conhecimento de causa.
- Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente
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O Sr. Fernando Hemiqne Cardoso --:----Sr. Presidente, peço
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma comunia palavra para encaminhar.
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lembro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo aos Srs. Senadores qUe. após esta votação de emenda cQnstitu- ciOrial, haverá votação de outra emenda_ ~nsti~cional que
a palavra ao nobre Senador.
unüonniza, -de maneira definitiva e equilibrada, a composição
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB ,- das câmaras de vereadores nos municípios bra~ileirõs. Obri~.
SP. Para encaminhar. Sem reVisão do orador.)- Si. Pr~~si gado.
dente, Srs. Senadores, concordo com o ponto ~e vist~ daqueles
que acreditam que, neste momento, devamOs-nos :PrOll.Unciar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa agraapenas sobre uma questão: sim ou não à anlecipação do_plebis- dece_ a interve_nção do nobre Senador José Fogaça e a transmite
cito. A opinião do meu Partido é sobejaffieD.te conhecida. aos Srs. Senadores na convicção de que todos permanecerão
Essa matéria foi aqui apresentada no Senado~ em ptimeiro no plenário até a votaçãO" de toda a Ordem do Dja.
lugar, pelo Senador José Rieha e, na Câmara~ pelo Deputado
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
José Serra. Eu não gostaria de ocupar o tempo do Sen-~do - Líder do PT.~
reavivando argumentos de todos conhecidos e, port_anto, é
desnecessário que eu os diga. Apenas para registro~ ã. -raza.o
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para encaminhar
fundamental pela qual nos propomos à antecipação do plebis- a votação. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
cito diz respeito a que, em abril, será mais oportuno porque - Senadores, a posição do Partido dos Trabalhadores é favorável
não há nenhuma eleição próxima, nem há a discussão ain_da _à __ e:menda que antecipa o pJebiscito para o próXimo mês de
da revisão Constitucional. É por essa razão que tanto parla~ abril de 1993, e aqui externa também a avaliação que temos
mentaristas quanto presidencialistas, republicanos e manar~ sobre a experiência presidencialista neste período de dois anos
quistas coincidem num ponto de que é mais eficaz, para que e meio do Presidente Fernando Collor de Mello, posto que
o povo possa decidir sem pressões externas à questão central, a gestão do Senhor Presidente está fortalecendo os argum~ntos
que é a do sistema de Governo e _do tipo de regime.
em favor do parlamentarismo, principalmente durante a presente crise.
-O voto do PSDB será, portanto, "Sim".
O Sr. José Fogaça- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.

A nossa posição é favorável, portanto, à antecipação do
__
plebiscito._
O SR. PRESIDENTE (Maur() Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre ~íder Esperidião Amin,_ ~o ~DS.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ---'- SC. Pa'a e!lcami-

nhar a votação. Sem revisãO do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não é demais repetir porque essa deverá ser
a nossa última votação a respeito desse assunto. É extemporâneo defender aqui o sistema de Governo. O que podemos
fazer é antecipar a data para a decisão popular, e mesmo
tratando-se de matéria_ constituciOnal, ·que- ·a Senador Marco

Maciel reporta como, no mínimo, questionável, por isso é
claro que a consciência do parlamentar está acima da legenda,
o nosso voto -deverá ser - como será o meu", -no caso pela antecipaç_ão, como já foi nó primeiro turno, oCasião em
que o nosso prezadíssimo Senador Jarbas Passarinho enunciou
o ponto de vista que esposa e que o nosso-Partido, através
da sua Bancada no Senado, haverá de reiterar com o nosso
voto pela antecipação do plebiscito pãra-21 de abril de 1993.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Vamos proceder, portanto, à votação.
Após o encaminh~mento de votação por todas as Bancadas que se representam nesta Casa, a Presidência pede aos
Srs. Senadores que tomem assento nas suas respectivas bancadas.
Os SrS._Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação).

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Costa
Alf,edo Campos
Almi' Gabriel
Amir Lando
Antônio Mariz
Áureo Mello
Beni V eras
Carlos de'Carli
Carlos Patrocínio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Coutiho Jorge
Dário Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
É leio Álvares
Eneas Faria
Esperidião Amin
Fernando Cardoso
Garibaldi Alves
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Humberto Lucena
Hydekel F'eitas
Iram Saraiva
Jarbas Passarinho
João Calmon
João França
João Rocha
Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaça
José Richa
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Júlio Campos
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy Dias
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Bacela'
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Mário Covas
Marluce Pinto
Meira Filho
Moisés Abrão
Nelson Carneiro - Ney Maranhão Onofre Qúirian
PaUlo Bisai
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Saldanha Derzi
TeotóniO Vilela
Valmir Campelo
Wilson Martins

VOTAM "NÃO"' OS SRS. SENADORES:
~

_Darcy Ribeiro
Francisco Rollemberg
- -Hugo Napoleão
Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (!v!auro Benevides) - Votaram
SIM 61 Srs. Senadores; e NAO 4.
Não houve abstenção.
Total de votos: 65.
-Aprovada a emenda.
- A- Presidência, nos termos do art. 369 do Regimento
Interno, dará ciência da aprovação da matéria à Câmara dos
Deputados e convocará, oportunamente;- ses-sãó para--a promulgaÇão da emenda constitucióD.3.1 agora aprovada.
É a seguinte a matériã aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITOlÇÃO
N•S, DE 1992
(N• 51190, oa Casa de origem)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
no_s _termos do§ 3Q do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2' do Ato
das Disposições Constituciooais Transitórias.

Artigo único. O plebiscito de que trata o art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias i'ealizar-se-á
no dia 21 de abril de 1993.
§ 19 A fonna e o sistema de governO -definidos pelo
plebiscito terão vigência em 19 de janeiro de 1995.
§ 29 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito,
incluSive sobre a gratuidade da livre divulgaçao das formas
e sistemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionárias oU pefmisSiõriáfióS de serviço público, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.

~
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§ 3~ · A nonna constante Q.o parágrafo anterior não exclui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções necessárias à realização da consulta plebiscitária.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n' 7, de 1992, {n' 82191, na
Cãmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição Federal, tendo Parecer favoráVel sOb n"' 246,
de 1992, da- Comissão Temporária.
_ -~- _
Sr. Preside_nte, como estão
comemorando o resultado, é preciso alertar de que é necessário votar novamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,..- A Presidênciz pede ao Senador José Richa que aguarde para logo
mais a manifestação efusiva de seus pares que desejam homenageá-lo pela aprovação da emenda. Peço ao nobre Senador
Dirceu Carneiro que felicita logo mais o Senador José Richa,
que foi autor da primeira emenda, apreciada pelo Senado
Federal há pouco tempo.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
OS['. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
Em votação.
O Sr.· Jutahy Magalhães -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC_ Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, trata~se, data venia,
da votação de uma emenda constitucional. V. Ex• a colo_ç9u
em discussão? Se o fez, as comemorações alusivas à emen:da
constitucional aprovada 1mpediram-me de conhecer a abertura
do período de discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Líder do PDS que a discussão da
matéria foi encerrada na sessão do dia 4 do corrente, e V.
Ex•, como é um dos Parlamentares mais assíduos desta_Casa,
aqui esteve presente, ilustrando-a, como faz todas as tardes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Todos os
Srs. Senadores já votaram?
Vou proclamar o resultado.
Houve um defeito acusado no painel; a Presidência vai
anular a votação.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento nas respectivas bancadas, enquanto se corrige o equívoco
do painel. Provavelmente algum dos Srs. Senadores~ antes
do momento oportuno, apertou a tecla respectiva, ensejando
o erro registrado no painel.
Como vota o L_íder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB Presidente, o PMDB vota "sim".

PB) -

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs._ Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
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Alexandre Costa
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Amir Lando
Antônio Mariz
Aureo Mello
Be_ni V eras
carlos De'Carli
Carlos Patrocínio _
__ Cesar Dias
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Coutinho .T-orge
Dirceu_ Carneiro
Elcio Alvares
Eneas Faria
Esperídião Amin
FranciscO Rollemberg
Garibaldi Alves
Guilherme Palmeira
Jj.enrique Almeida
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Iram Saraiva
João Calmon
João França
João Rocha
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
Jutahy Magalhães.
Levy Dias
Lourival Baptista
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Marluce Pinto
Meira Filho
Moisés Abrão
Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Onofre Quinan
Paulo Biso!
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Saldanha Derzi
Valmir CaÍnpelo
Wilson Martins.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Jarbas Passarinho.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
'Jarcy Ribeiro
Dario Pereira
Divaldo Suruagy
· Eduardo Suplicy
Fernando Cardoso
José Eduardo
Júlio campos
Lavoisier Maia
Lucfdio Portella
Mário Covas
Teotônio Vilela.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votaram
SIM 50 Srs. Senadores; e NÁO 11.
Houve I abstenção.
Total de votos: !52.
.
..
.. .
Compute-se, igualmente, o voto do nobre Senatlor Marcio Lacerda, que, por estar ausente de sua_cad_eira, não teve
o seu voto registrado pelo painel.
A matéria será incluída na Ordem do Dia Oportunamente
para o segundo turno regimental.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONST!l"U!ÇÃO
N• 7, DE 1992
(N• 82191, na Casa de origem)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60, § 3"da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucion~I:
Altera o art. 29 da Constituição Federal.
Art. I• É suprimido o inciso IV do art. 29 da Constituição Federal, renumeradosos incisos i'emajlescentes, e aditado um parágrafo único aO mesinO am:go, com a seguinte redação.
"Art. 29. ······················-·························
Parágrafo único. O núnieto de vereadores será
fixado pelos respectivos Tribunais RegiOnais Eleitorais,
em números ímpares e proporcional à população do
município, obse~ados os seguintes limites:
a) mínimo de 9 (nove) e máximo âe 17 (dezessete)
nos municípios de até cem mil habitantes;
b) mínimo de W(dezenove) e máximo de21 (vinte
e um) nos Municípios de mais de cem e menos de
trezentos mil habitantes;
c) mínimo de 23 (vinte e três) e máximo de 31
(trinta e um) nos municípios de mais de trezentos mil
e menos de um milhão de ha)Jitantes;
d) míriimo de 33 (trinta e três) e máximo de 41
(quarenta e um) nos municípios de mais de um milh;:l.Q
e menos de cinco milhões de habitantes;
e) mínimo de 43 (quarenta e três) e máximo de
55 (cinqúefit3 e ciilCo)-ilOs mUtiicíJ)iciSôe mais de cinco
milhões de habitantes."
Art. 2~' Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando~se às eleições municipaiS marcadas para
o dia 3 de outubro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 385, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 385, de 1991-Complementar (n•97/92, naquela Casa), de autoria da Senadora Marluce Pinto, que dá nova redação ao art. 3~'
da Lei Complementar n• 62, de 28 ~de dezembro de
1989, que eStabelece nonnas sobre o cálculo, a entrega
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e o controle das l,iberações dos reç1,1rs()S_ dos Fundos
de Participação e dá outras providências, teildo- parecer, proferido em Plenário, do nobi'e Relator, Semldor
Esperidião Amin, favorável ao Substitutivo
da Câmara.
-- ------,---- ---·
.
.
Votação, em globo, do substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado n• 385/91.
A votação será efetuada pelo processo eletrónico.
O SR. HUMBERTO LUCENA a palavra para encaminhar.

Si.

~Présidente,

peço

__OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Humberto Lucena, trata-se de uriia Votação de lei com.pfe·mentar.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomei a __f~j~iati~a_de !~_querer urgência para a votação
do substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~"
385/91-Complementar, que dá nova redação ao art. 3~ da Lei
Complementar n~" 62, de 28 de dezembro de 1989, de autoria
da nobre Senadora Marluce Pinto, por entender, Sr. Presidente, que se trata de m3téria da maior relevância e urgênciã.,
na medida em que já foi -ãprovada pelo Senado e sofreu alteração, na Câmara dos Deputados, que nos parece também deva
ser aceita pelo Senado. conforme se pode verificar pelo parecer de PlenàriO -pi"Ofeft'do pelo nobre Senador Esperidião
Amin, ·sem dúVida, a Câiri3ra dos Deputados manteve praticamente o objetivo da nobre Senadora Marluce Pinto, que;:,
preCipu3Meiite, se refere à ni!ceS:sid~ide de-proi'iOgar a-VigênCia
do art. 3• da Lei Complementar n• 62, de 28 de dezembro
de 1989, a fim de que os municípios não tiVessem nenhum
prejuízo com o término da sua vigência, que seria tio final
do exercício de 1992.
Creio, portanto, que a redação da Câmara deva ser acolhida pelo Senado, porque, na verdade, vamos não só manter
a vigência do dispositivo, como, sObretudo, os critérios até
agora fixados para efeito de sua distribuição até que outra
lei específica sobre eles disponha, com base no resultado do
censo de 1991, realizado pela Fundação do IBGE.
Portanto, a Bancada do PMDB votará favoravelmente
ao substitutivo da Câmara ao Projeto Qe Lei da Senadora
Marluce Pinto.---- ~ - .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Marco Maciel para encaminhar.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra a V. ~. a Presidência lembra aos Srs.
Senadores que essa matéria é lei complementar, para cuja
aprovação são necessários 41 votos.
Neste exato momento, a Presidência visualiza apenas 40
Srs. Senadores._Solicito aos__ Srs. Senador~s que, porventura,
se encontrarem na sala de café, que veriham imediatamente
ao plenário para que continuemos_ avaiiçãhdo na Ordç[l_l _do
Dia, nesta e nas outras matériãs que deVein segui-la. - Coricedo a palavra ao nobre Líder Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder, para
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, desejo manifestar a posição do meu Partido com
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relação ao projeto de lei oriundO do Senado Federal, de autoR
ria da ilustre Senadora Marluce Pinto, integraiite da Bancada
do PTB nesta Casa.
S. EX'" divisou, com muita lucidez, que era fundamental
que prorrogássemos a vigência da Lei Complementar n" 62/89
até 31 de dezembro de 1992, sob pena de que nós, assim
não procedendo, viéssemos a prejudicar os Estados e Municípios, sobretudo aqueles menos desenvolvidos, situados no
Norte, Nordeste e Cent_ro-Oeste, com relação à distribuição
das cot&.s do Fundo de Participação.
A proposição foi aprovada- no Senado com parecer do
nobre Senador Esperidião Amifl e reri:tetido à Câmara dos
Deputados, onde mereceu, como sabe V. E:r', Sr. Presidente,
idêntica aprovação com modificações que não alteraram o
projeto em sua configunção iniCial. Foram, podemos dizer,
emendas que aperfeiçoaram a propoSição,-sem comprometê-la
no seu alcance e em seus objetivos.
Retoma agora a proposição à Casa, e queremos, mais
uma vez, renovar o nosSQvoto_favorável_à aprovação da referida matéria. Acredito que, com essa iniciativa, a Senadora
Marluce Pinto não some.nte assegura a plena eficácia do texto
constitucional, mas também concorre para que os Estados
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e os municípios dessasregiões possam naturalm_ente ter assegurada a continuidade
dos Fundos de Participação dos Municípios, os chamados
FPM, contribuindo assim para que possam executar os seus
programas de desenvolvimento e diminuir, conseqüentemen·
te, as distâncias que ainda marcam o espaço social brasileiro.
Concluindo, portanto, Sr. Presidente, as minhas palavras,
gostaria de dizer a V. EX' e ao Plenário que a posição do
nosso partido será no sentido da aprovação do projeto, votando "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Pr_esidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador. . ) ---:Sr. Presidente, concordo como que já foi meilciona:dó a r-espeito do Projeto da Senadora Marluce_Pinto e con_c_l_amo a_Bancada do PSDB e votar "sim", porque o projeto cria condições
para que se mantenha a distribuição através do Fundo de
Participação dos Municípios sem prejudicar os pequenos municípios do País. O voto -é nsim".
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) -Desejo, tão·
somente, manifestar o pensamento da Bancada do PTB, favorável à aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encaminha·
da a matéria, passa-se à votaçã9.
-- _
A Presidência pede aos Srs. SenadOres que, nos seus
lugares, a -partir deste momento, acionem a tecla respectiva.
(Procede-se à votação._)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos- Almir Gabriel- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni V eras - Carlos D'Carli
- Carlos Patrocínio - Cesar Dias - Chagas Rodrigues- Cid Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Enéas Faria .....;. Esperidião
Amin- Fernando Henrique Cardoso-- Garibaldi Alves- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Hum·
bedO Lu_cena -Iram Saraiva - João C~lmon -João.
Ftanta- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José
Fogaça--'- Jose Richa- Jutahy Magalhães- Lavoisier
Maia - Levy Dias - Lucídio Portella - Mansueto
de Lavor- Mareio Lacerda- Marco Maciel- Mário
Covas- Marluce Pinto - Meira Filho- Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Onofre Quinan - Pedro
Simon- Ronaldo Aragão - Ronan Tito .:.:.... Saldanha
Derzi- Valmir Campelo --Wilson Martins.
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todo~ os
Srs~ Senadores já votaram? (Pausa.)
A Pres1dência vai proclamar o resultado.
Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO, 1.
Não houve abstenção.
Total de votos: 47.
o--projeto foi aprovado.
A nobre Senadora, autora do projeto, merece os cumprimentos da Mesa.
A matéria.v~i "à Co~issão D.i~etqra pafa a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo_ redação final
da matéria, que será lido pelo Sr. 1<:> Secretário.
É -lido o seguinte
PARECER N• 258, DE 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presidência esclarece que é votação em globo do substitutivo da
Câmara ao projeto de lei complementar, nos termos do Requerimento n9 599.
Como vota o Líder do PDS?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -_SC) -_Sr. Presic
dente, parece desnecessário, por ter sido incumbido de relatar
e apresentar o parecer em plenário, mas convoco os companheiros do PDS a votar favoravelmente pelas razões do parecer e, especialmente, pela necessidade de se prorrogar a vigência de uma prescrição necessária que já está, se não houver
deliberação, perempta.
Noss_o voto é "sim".

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n•385, de 1991- Complementar (n• !Y//92- Complementar, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora a·presenta ã Redação Fiilal do Projeto de Lei do Senado n' 385, de 1991- Complementar
(n<:> 97/92 -Complementar, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao art. 39 da Lei Complementar n 9 62, de
28 de dezembro de 1989, que "Estabelece normas sobre o
cálculo, a entrega e o controle das liberações dqs recursos
dos Fundos de Participação e dá outras providências".
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Sala de Reuniões da Comissão, 12 de agosto de 1992.
--Mauro Benevides, Presidente, Lucídio Portella, Relator,
Alexandre Costa, Beni Veras.
ANEXO AO PARECERW258, DE 1992
O CoD.greSso Nacional decreta:

Art. 1"' O art. 3~' da Lei Complementar n9 62, de 28
de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3? Ficam mantidos os atuais critériOs de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios
até que lei específica sobre eles disponha, com base no resultado do censo de 1991, realizado pela Fundação ffiGE."
Art. 2'-' Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro
de 1992.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contráriO:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.-- Em disçussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sançao.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 265,
de 1992, de autoria do Senador Alexandre Costa, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo 11 lniciativa privada e social", de autoria de António Ermírio de Moraes, publicado no jornal Folha de S. Paulo edição de 10 de maio
de 1992.
Em votação.
Os Srs. senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a t{ansCiição solicitada.

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO É SOLICITADA:
o

• ---·

--

Folha de S. Paulo

INICIATIVA
PRIVADA E SOCIAL
Antônio Ennírio de Moraes

Há muitos anos que defendo a idéia de se ampliar a
responsabilidade da sociedade no campo social. Penso que
cuidar da nutrição, saúde, educação e formação profissional
não pode ser tarefa exclusiva do E~tado. Mesmo porque o
exagero de centralismo traz consigo a certeza da iriefiC~êncía.
Mas como mobilizar a sociCdad,e para agir nessas áreas?
Há várias maneiras. Uma delas já esta bem testada. Refiro-me
ao trabalho do Sesi e do_ Senai, que prestam üma enobnidade
de valiosos serviços aos trabalh~dores e a suas famílias. ___ _
Muita gente pensa que essas intituiÇões--São do Governo.
Só pode ser por falta de informação, pois a qualidade de
seu trabalho nada tem a ver com o que se faz nas _escolas
públicas e nos centros de atendimento médico-odontológico
do setor público.
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O modo de administrar os recurSOs é também i.ilteiramente diferente. As unidades do Sesi e Semif têin o hábito
salutar de dizer não a várias distorções: não ao desperdício,
-- --não ao burocratismo, não ao gigantismo.
Os recursos dessas instituições, vêm do próprio se to r privado através de um recolhimento mensal de 2,5% sobre as
folhas de salários das indústrias.
A contribuição das empresas no campo social não pára
aí. Alé_m._d_o referid_o recolhimento, elas pagam mais 2% sobre
seu faturamento bruto -destinados ao Finsocial.
Não quero intoxicar o leitor com números. Mas é preciso
considerar que os dois percentuaiS- resultam em montantes
bastante diferentes. Os 2,5% são reColhidos sobre as folhas
de salários, enquanto que os 2% São reColhidos sobre faturamento bruto das empresas.
~- __Q~_ salários, sem encargos, correspondem a, aproximadamente, 15%_ d9 f.atura_mento bruto._Ou seja, aqueles 2,5%
equivalem a cerca de 0,4% do FinsOCial. Em outras palavras,
com apenas 20%- do que pagam para o Finsocial, as indústriaS
mantêm um alto Padrão de serviços em 1.100 unidades do
Senai e cerca de 2.000 centros do S_esi- cobrindO 850 municípiOsJ>rasileiros. ___
:_
.
Portanto, o têSte está feitO". Essas instítuiÇôes não nasce.:
ram hoje. Ao contráriõ-, -elas têm meiO século de experiência
e dispõem de todas as evidências para demonstrar, inequivocamente, que o trabalho social administrado diretamente pela
iniciativa privada é viáVel e custa menos.
Neste momento em que se fala tanto em reforma tributária, convém olhar um pouco para o que já deu certo. O
modelo do Sesi e Sena i foi testado_ e, aprovado. Tudo "made
in BraZil". É um trabalho excepcional, criado pela indústria
e mantido pelos industriais, cujo únicO beneficiário é o trabalhador.
Se a nova estrutura de tributos contemplar a possibilidade
de as empresas reterem uma parte de suas obrigações para
investirem diretamente no social, a sociedade conseguirá fazer
muito mais com muito menos recursos. Isso não é bom?
Mas para não se incorrer no erro do gigantismO - e
atiçar a gula do fisiologismo - é bom lembrar que o modelo
Sesi!Senai pode ser ativado, também, pelas próprias empresas,
em parceria com seus fUncionáriOs, ou ainda por conglome~ãd~s ~e pequenas empresas com seUs empregados.
Colnó se Vê, O Brasil tem jeito. É preciso que _o GOverno
confie maís na iniciativa priVada pois esse é o c3.minh0 mais
curto para se reduzir o problema social.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento 09 282,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Zero
Hora, do dia 18 de maio de 1992, intitulado "Gás Natural para o Rió -Grande", de autoria do Governador
do Rio Grande <jo Sul, Alceu Collares,
Em votação.
Os Srs. Senad_orés que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aorovado.
Será feita a transcrição solicitada.
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É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO É SOLICITADA:
Zero Hora
GÁS NATURAL PARA O RIO GRANDE

ALCEU COLLARES'
O Governo ~do Estado do Rio Graride do Sul tomou
a firme decisão de acelerar a vinda do gás ·argeritino para
o Brasil, não só porque marchamos para um déficit de nossa
matriz energética, incis porque essa é uma iniciativa qúe- atende
aos interesses de desconcen_tração regiOnal da renda e da economia nacional e gaúcha.
Em função da relevância macroeconôJ:nica da decisão,
estamos reivindicando a continuação dos trabalhos do GTA,
visando a agilizar imediatamente as negociações-com a Argentina para trazer o gás natural desse País, pois é notória a
insuficiência da produção nacional, mesmo contando com a
importação de gás bolivianO.
Os números demonstram que o nosso mercado para o
consumo de gás natural, em 1995, nas regiões mais desenvolvidas do Sul e Sudeste, será de 19.268.000 m3/à; para uma
oferta - considerando a produção da própria região e mais
a importação da Bolívia-'-, de 16.810.000 m3/d ...Assim, já
em 1995, teremos um déficit de 2.458.000 m31c!.
~
Isto torna imperativas negociações imediatas para a continuação da construção do gasoduto, assegurando no projeto
a inserção do trecho que se estenderá da Argentina até Porto
Alegre.
"Conclamamos todas as forças do Rio Grande na
luta pela inserção do gás na matriz e_nergéticaa

A defesa de abrangência nacional, e não regional, para
a introdução em larga escala do gás natural na matriz energética, deve ser vigorosa, para rompermos de vez com a exagerada concentração económica naCional em alguns Estados da
Federação, sobretudo São Paulo, que sozinho detém uma
fatia de quase 40% do Produto Interno Bruto.
O caminho de volta para a democracia, após 20 anos
de ditadura, passa também forçosamente pela desconcentração e descentralização da economia brasileira.
O parque de refino de petróleo no Brasil, o que pertence
à Petrobrás, está quase todo em São Paulo. O que faz coni.
que também a infra-estrutura se concentre em algumas unida~
des, entre as quais desponta, naturalmente, a economia paulista.
O que ocorre com os produtos petroquúnicos acontece
igualmente com a mairoia dos produtos brasileiros: eles são
fabricados em São Paulo, utilizando matérias-primas da periferia ou do exterior, sendo depois transportados a longas distâncias, com grandes custos, para todo o País.
A verdade é que o Rio Grande do Sul e outros Estados,
situados fora do eixo liderado por São Paulo, são meros abastecedores de insumos agropecuárlos, fornecedores de produtos
industrializados de baixa agregação tecnológica e reduzida
_ ,___ _
capacidade de gerar recursos financeiros. . .
A partir da descentralização do complexo infra~estrutu
ral, o nosso País poderá romper esse ciclo. Assim, o Brasil
caminhará para o desenvolvimento harmõnic~ de todos os
Estados, o que pennitirá iiin nível de vida mais elevado para
todos os brasileiros.
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Por isso, como Governador do Estado, con.clamamos toas forças do Rio Grande, no Estado e em Brasília, -para
se un1re"m às demais representações políticas e eConõmicas,
na luta por um projeto nacional integrado, visando à inserção
do gás natural em grande escala, na matriz energética brasileira
e propiciando novas alternativas de abastecimento, para impedir o colapso que se avizinha.
No caso do Rio Grande do Sul, o que queremos é que
se faça um potente desenvolvimento económiCo e social ao
longo do trajeto do futuro gasoduto, que ingressará pela discriminada região da Fronteira Oeste~ nós limíteS com a Argentina.
Impõe-se, por isso, a urgente implementação da vinda
do gás natural da Argentina ao Brasil através da implantação
do_ gasoduto argentino brasileiro e sua interligação com o
futuro gasoduto boliviano brasileiro em Porto Alegre.
~~~

-.

Govemador do_ Estado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4:

Votação, em turno úniCo;do Requeritriérttõn9-335,
ele 1992, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando
a retirada do Projeto de lei do Senado n' 369, de 1991,
de sua autoria, que estabelece o limite máximó permitido para a navegação de embarcações do tipo moto-aquática (jet-ski) em praias do liioral, riõs; lagos, lagoas
e reservatórios de represas e dá outras providências.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto será definitivtimen't~ arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 438,
de 1992, do Senador Nelson Carneiro._ solicitando, nos
termos do art. 172, inciso_!, do Regimento Interno;
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do
Senado n"' 348, de 1991, de sua autoria, que dá nova
redação ao art. 99 do Decre.to:-Lei_n"' 3, de 27 9e j~_"Q.eiro
de 1966, qut disciplina as relações jurídicas do pessoal
que integra o sistema de atividades portuárias.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~
O projeto será incluído em Oi:dem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi:des) - Item 8
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n•44, de 1992 (apresentado pela Comissão de Cons'
tituição, Justiça e cidadania como conclusão de seu
Parecer n9 224, de 1992), que disciplina a aprovação
pelo Senado Federal das operações financeiras com
o Fundo Monetário Internacional.
AO projeto não foraffi oferecidas emen<;}as.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretário.
É lido e aprC?vado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 6119, DE 1992
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro o adiamento--da discussão do Projeto -de Resolução
nl'44, de 1992, que disciplina a aprovação pelo Senado Federal
das operações financeiras -com o Fundo Monetário Internacional, a fim de que seja apreciado pela Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sala das Sessóes, 12 de agosto de 1992. -Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
vai ao exame da Comissão -de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
S. EX' não está presente.
-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 a hora em que estamos viVendo é realmente
grave e difícil. Não é muito siniples o momento em que
se encerram as atividades e os trabalhos da Comissão ParlaM
mentar de Inquérito que -investiga O Sr. Paulo César Farias
~
e todas as suas adjacências.
Sr. Presidente, apenas registro as reflexões que em outras
oportunidades já pude fazer nesta Casa. Já disse aqui, e volto
a repetir, que _este momento encerra ensinamentos ii:riportantes. E seria-absolutamente inaceitãvel, e até imperdoável,
que saíssemos desta quadra da História brasileira sem extraírmos da experiência politica que agora está sendo vivida as
lições que ela nos pode dar.
O Presidente Fernando Collor elegeu-se no bojo de uma
massiva empolgação popular, no bojo de um grande conjunto
de esperanças por parte daquela população qualificada por
ele de descamisados, que viram no Presidente Fernando Collor
de Mello a possível colimação dos seus objetivos de vida:
estabelecer um País mais jUsto, _um País m~is limpo, um País
mais livre do abuso, da desfaçatez, das distorções morais que
penneiam a máquina- pública.
O Senhor Fernando Collor de Mello elegeu-se, Sr. Presidente, dizendo que não precisa de partidos políticos, que os
repudiava. Na verdade, o Presidente Fernando Collor de MeM
llo elegeu-se pisando nos partidos políticos. Verifici-se que~
para a eleição, no regime presidencialista, o bom é não ter
partido político·, mas é justamente ãí que· reSide o mal que
acabará por destruir depois o próprio Governo eleito. O bom
para eleger-se é não ter uma sigla, não ter passado, não ter
compromissos, não ter marcas, não ter explicações a dar;
é não ter, enfim, nenhum estigma que pos-sa aumentar ou
reduzir o potencial de votos de um candidato.
De modo, Sr. Presidente, que se mostrou uma prática
muito produtiva e bastante frutífera, do ponto de vista eleitoM
ral, essa de negar vinculação partidária, de desprezar os partiM
dos políticos, de desprezar as organizações populares porque,
com isso, livra-se de todo o património -de problemas, de
dificUldades, de crises, se contradições que uma sigla partidária
possa ter na sua história.
O Presidente Fernando Collor de Mello, na verdade,
fundou um Partido à noite e na manhã seguinte já era candiM
dato à Presidência da República com a sigla recém~fundada.
E esta foi a moeda passada na eleição, esta fOfãTdéia vendida
pelo candidatO, esta foi a proposta trazida para o Pãís: a
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de que ele, candidato de um Partido em formação, imberbe,
incipic!rite, não teria vínculOS com nada, com os vícios, com
a corrupção, com a desfaçatez, com a imoralidade que vigora
em períodos anteriores. Todos os víciOs e males, todas as
mazelas dos partidos políticos seriam banidos para sempre,
bastava que fosse eleito um presidente sem Partido político.
Provou-se_, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, para
eleger um presidente da República de fato é muito bom não
ter partido; para eleger um presidente é excelente desvinculai--se, desfazer-se da carga morta da sigla partidária, porque
sem a sigla partidária o candidato não tem explicações a dar,
não_ tem um passado a justificar, não tem um património
de problemas a esclarecer. Tein apenas um ·futuro· róseo ·e
esperançoso pela frente.
E foi isso -que o SeilhOr Fernando Collor de Mello colocoU, com ri:J.uita competência, deve.:.se dizei: a competência
pr6prlã das pessoas que sabem vender ilusões. For isso que
o Presidente Fernando _ÇoJ.lor de Mello, competentemente,
qualif:i.cadamente, passou à maioria da opinião pública deste
País. E o resultado foram os seus 35 milhões de votos, uma
maioria de fato consistente e indubitável. Sem dúvida uma
maíorla de peso, uma maioria inVejáVel e até Cntão uma maioria desconhecida, na História Republicana.
Mas lembramos que o último presidente da República
eleito, 30 anos antes, o Sr. Jânio Quadros, também se elegeu
com os mesmos argumentos, também se elegeu com a mesma
proposiçãot O Sr. JâniO Quadros também cuspia nos partidos
políticos, também desprezava as siglas partidárias e também
vendia a ilusão, a mentira de que ele, uma vez no governo,
não precisaria de partidos, abandonaria os vínculos, os compromissos com os políticos e com os partidos.
Essa é a reàlidade sobre a qual se assentou o progresso
eleitoral do candidato Fernando Collor de Mel!o, e esse é,
sem dúvida, o mal visceral e invencível do presidencialismo;
é um mal vicéral e insuperável, é da raiz, da essência, da
natureza do sistema.
O Presidente da República, para se eleger, despreza os
partidos; e no momento de governar não consegue fazê-lo,
porque não tem apoio partidário, apoio político consistente
para viabilizar as suas decisões.
Refiro-me a isso, Sr. Presidente, porque acabamos de
votar a emenda que antecipa o plebiscito do parlamentarismo
para o dia 21 de abril de 1992. Saúdo essa decisão do Senado,
essa decisão do Congresso Nacional como uma decisão marcante, como uma decisão angular na vide e na História deste
País.
Estamos dobrando uma esquina da história política do
Brasil; caminhamos efetivamente no sentido da verdadeira
modernização das nossas instituições políticas.
No regime parlamentarista, quem não tem Partido polí~
tico não se elege, porque s6 se pode governar com Partido
politico. Querõ -que alguém me dê o exemplo de algum país
do mundo, de alguma nação que tenha saído da pobreza,
do subdesenvolvimento, do atraso económico e tenha atingido
níveis razoáveis de prosperidade, de justiça social, de distribuição da riqueza que não por meio de organizações populares
chamadas Partidos políticos. Dêem-me o exemplo de um país
que se tenha transformado de nação do Terceiro Mundo,
de nação marginal e perifériCa em naçao desenvolvida, ocupando a galeria dos povos desenvolvidos e privilegiados do
planeta, de uma nação que não tenha galgado essas escadas
do desenvolvimento senão através dos projetes, das idéias,
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da articulação social. da articulação da vontade popular que
é produzida por um partido político.
.
Não há exemplo na história dos povos, Sr. Presidente.
É absolutamente impossível governar sem um partido político.
Mas o regime presidencialista, que é visceralmente iriviá.:
vel, empurra para a necessidade permanente de os presidentes
enxovalharem os partidos, desprezá-los e desfazerem deles
para conseguirem se eleger. E conlo eleição é uma coisa e
governo é outra, uma vez assentado na cadeira presidencial,
o governante, o Presidente da República olha para os lados
e vê que não consegue articular a vontade social, que não
consegur produzir resultados efetivos no conjunto da administração públiCa, que não consegur atiQ.gir oS eleitos que pretende com a caneta que assina JJ.ID decreto~ uma medida provisória~ que sanciona e publica uma lei. A humanidade seria
tão estúpida, a humanidade, por acaso, seria secularmente
estúpida de ter inventado esse organismo social chamado partido político como forma maiS adequada e mais aperfeiçoada
de mecanismo de governo? Seriam tão rigorosamente estúpidos ...
O Sr. Di,rceu Carneiro --Permite-me V. Ex!' aparte?
O SR. ~9SÉ FOGAÇA - •.. os povos mais ricós ao
mundo, todos eles prestigiando, todos eles dando cada vez
maior fortalecimento e consistência, cada vei maior conteúdo
de responsabilidade aos partidos políticos?
Na verdade, parece que o Brasil resolveu fazer o cãminho
inverso. O Brasil quis inventar a roda quadrada, ou seja~
Presidente da República é bom sem partido pol!tico. Esqueceram-se que esse é um dos males intrínsecos do presidencialismo. Presidente sem partido político é bom para se eleger,
mas para governar é preciso partido político; é 'preciso articulação política majoritária.
_ ·
Vejo que o Senador Ney Maranhão, o bravo, corajoso
e índependente se perfila no microfone de aparte. Acederei
imediatamente após o pedido do Senador Dirceu Cam~iro~

O Sr. Ney Maranhão - Muito obrigado, Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Porque S." Ex• pertence ao
Partido do Presidente da República e que, de fato, é uin
partido novo, recém cri3.do.
.
A minha crítica não está dirigida ao PRN como tal, até
porque o PRN, pelas leis por nós aqui votadas e pela Constituição por nós redigida, tem todo o direito de existir do ponto
de vista legal, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista
político. Refiro-ine à outra questão: um Presidente que nasceu
sem um Partido e que teve que formá-lo meio às pressas.

V. Er, Senador Ney Maranhão, é um integrante deste
Partido, porque resolveu levar para dentro dele todo o seu
patrimônio de respeitabilidade, de decência. V. Ex• sempre
mereceu a nossa consideração pela sua vida pública em Pernambuco e aqui no Congresso Nacional.
O Sr. Ney Maranhão - Muito obrigado. A recíproca
é verdadeira.
- - ·- O SR. JOSÉ FOGAÇA -Mas sei que não irá discordar
quando eu disser que V. Ex• entrou muito recentemente nesse
Partido e que ele não têm passado, não tem tradição; V.
Ex+ tem, mas o Partido não; o partido de V. Er não tem
articulações na sociedade, não tem forma de promover a ação
governamental e implementá-la, torná-la realizável; este é
o papel de um Partido, tomar realizável e executável a ação
-;4~ governo; Partido não é s9 agência de eleições, não é só
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açambarcamento de votos no processo eleitoral; partido é
meio de viabilizar a ação do governo; é tornar possível o
ato de governar; partido é govemabilidde. E não se pode
fundar um partido ontem e querer governar com ele hoje;
infelizmente não posso; Senador Ney Maranhão. Por maior
que seja o respeito, por maior que seja a consideração que
tenha por V. Ex•, o que posso dizer em sua homenagem
é o seguinte: patrimônio de vida pública que tem V. Ex•
é um elefante perto da formiga que é o património que tem
o seg.. partido como história.
O Sr. Ney Maranhão -' Agradeço a V. EX'
O SR. JOSÉ FOGAÇA:_ V. Ex•, como indivíduo, tem
muito mais história, muito-mais presença ·na vida brasileira
do que o seu Partido.
A análise que estou fazendo pretende chegar a esse ponto
visceral da quesão, de que o presidencialismo é um sistema
inviável, porque o mal que leva o Presidente a ser eleito
é o mesmo mal que inviabiliza o seu Governo. Jânio foi assiril,
Collor está sendo assim.
-Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço essa reflexão. Não é possível que todos os fatos que estão aí, que
são bofetadas diáriás _ na opinião pública brasileira, todos esses
fatos que estão sendo destampados, revelados ao País, passem
~~nós como um rio, como águas ~do nada. Não! Esses fatos
têm que marcar a nOssa vida, tê-m que marcar as nossas consci~nciª's, têm gue prodUzir ensinamentos para o nosso comportamento político; ou então isso de nada valeu, e somos uma
Nação de hipócritas, uma ;Nação de pessoas que não têm
apreço pela verdade e pela.experiência. EstamOs, sem dúvida
nenhuma, vivendo um momento que é pedagógico, Senador
José Richa.
~ O Sr. José Richa- Permite-me v:~Éx• um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu gostaria, antes de dar o
aparte a V~ Ex~, de ouvir o Senador Dirceu Carneiro~ q-ue
já o havia solicitado.
Com muita honra, dou o aparte a V~ EX', Senador Dirceu
Carneiro.
O Sr. Dirceu Carneiro - Senado( José Fogaça, quero
cumprimentá-lo pelas reflexões que está desenVolvendo no
plenário do Senado Federal e quero também participar dessa
reflexão, dizendo que, como cidadão, como Parlamentar, defendo a idéia de organizar as correntes de pensamento político
do nosso País. Para tanto, filieiRme à corrente social-democrata, atendendo ao que considero uma visão genial dos tucanos, que, antes da queda do Muro de Berlim, perceberam
que todo aquele quadro de guerra fria e de bipolarização
estava superado, e ~~meçaram a concebe_r a armação da corrente política que iterpretava, no nosso e-ntender corretamente,_ .os grandes debates internacionais de nature~ polí~ca e
ideológica, fitando basicamente entre os debates social-dem-,-ocratas e liber~is._ Portanto, querendo_buscar também esse
prõl>ósito de organizar as corienteS -de peiisameitto do noSso
País, filiei-me aoS sociais-democratas. Nesse aspecto, concordaria com as reflexões,que V. Ex~ tiaz quanto ao Presidencialismo e ao Parlamentarismo. Como tucano, eandidatei-me
ao Governo de Santa Catarina nas eleições passadas, com
a-_ clara _consciência_ de que eu não tinha ainda as condições
e 20 anos de mandato ininterrupto e sempre deceii.te - pelo
menos isso posso sempre dizer; mas não havia ainda, riOs
municípios do nosso Estado aquela estrutura básica, e, nlais
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do que o candidato, aqueles companheiros de opinião política,
ou de posição políticil, seriam as figuras que dariam susten-

tação, credibilidade e até estabilidade a um governo que se
propunha a administrar o Estado. De modo que participei
para levar a idéia, para debater, para defender a necessidade
da clareza das correntes políticas que haveriam de sustentar
os governos e a- administra~o pública. Por isso, concordo
com as ponderações de V. Ero, especialmente quando traz
o parlamentarismo como uma dimensão modemizadora e corretiva dessas distorções messiânicas, OU mistificadas por candidaturas individuais que têm apenas uma ilusão para oferecer
à sociedade facilidades e não têm sequer estrutura para trazer
algo de real das suas pregações. Eram-ãs considerações que
queria fazer neste aparte ao discurso de V. EX'
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador Dirceu
Carneiro.
Sem dúvida alguma, a candidatura de V. EX' em Santa
Catarina tinha verdadeiramente essa conotação: a de um candidato qualificado, preparado, pessoalmente reconhecido por
todas as condições que tem, mas não tinha uma estrutura
partidária a sustentá-lo.
E, diga-se a bem da verdade, Santa Catarina é um Estado
politizado, politicamente evoluído. Dificilmente em Santa Catarina uma candidatura, digamos - não era o caso da sua,
absolutamente - , uma candidatura aventureira, ou um projeto personalista- que rigorosamente não era, evidentemente, o seu caso -poderia dar resultado.
Mas, num País tão díspar como o Brasil, com tantas diferenças sociais e Culturais, com tantas diferenças e-distâncias
geográficas, há bolsões que são facilmente apanhados por
essas falácias, por esSas promessas fáceis, pói esse messianismo
gratuito e mistificador que elege presidentes da República
em nosso País. Esses bolsões de fácil adesão a candjdatos
desta natureza não se dão s6 nas áreas mais pobres; São Paulo,
por exemplo, que é a área mais desenvolvida do País, muitas
vezes se entrega a esse tipo de proposição assiin personalista,
messiânica e mistificadora.
De modo que não se trata, como disse V. Er.- - e estou
repetindo - de uma questão- de analisannos este ou aquele
Partido; trata-se de aqui ressaltarmos que o sistema presidencialista caminha, permanentemente, para a destruição da organização popular, da organização política, da organização da
população.
O sistema presidencialista anula as formas de organizaç-ão
social e faz ist_o co.m_ta_nta qualidade, com tanta competência
que se toma altamente proveitoso e vantajoso dizer, no discurso de uma campanha eleitoral, que não tem Partido, não
quer Partido e naõ gosta de Partido. Alüis, se o candidato
disser que não gosta de Partido, que não tem Partido, que
não sabe o que é Partido e que não gosta de políticos, nem
de estar na política, ganhará mais VOtos ainda.
E depois,na hora de governar, vê-se para que existem
Partidos políticos: para viabilizar soluções.
O sistema parlamentarista é o inverso exato disso. Exige
Partidos consistentes para a participação eleitoral, e o.s. Partidos têm a sua identidade preservadas, pois as minorias também
pesam, também influenciam, também participam e tomam
decisões a nível de governo no regime parlamentarista.
Portanto, o regime parlamentarista não é rim regime de
desprezo às minorais. Ao contrário, é de respeito, acatamento
e de introdução das minorias no process_o de decisão, enquanto
o presidencalismo descarta e exclui as minorias desse processo
político.
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Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão -Senador José Fogaça, em primeiro lugar, agradeço as palavras que V. E~ falou a meu respeito
e digo-lhe que a recíproca é verdadeira, pois tenho grande
respeito· e admiração por V. Ex•, que é um grande representante do povo gaúcho.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Datla a sua importância nacio.•
nal, V. EX' é ouvido no meu Estado freqüentemente.
O Sr. Ney Maranhão - O Pernambuco e o Rio Grande
do Sul estão longe um do outro, mas sempre estiveram presen-.
tes politicamente na- História do Brasil, construindo histórias
importantes juntos.
V. Ex~, que defende a tese do parlamentarismo, c_om
todo respeito, sabe que tenho um projeto que está aguardando
o desfecho do dia 21 de abril?Aiiás, votei a favor da emenda
Richa derrotada· aqui no plenário no seguildo turno de votação
e acho que esse plebiscito· deveria ocorrer este ano. Mas,
infelizmente, fOi derrotada e, hoje, aprovamos a antecipação
do plebiscito para 21 de abril. Senador José Fogaça, o parlamentarism_q, no meu entender, é um_ regime perfeito, não
çliscuto isso. Só discuto a implementação dele no Brasil neste
momento. Defeitos ou perfeições no parlamentarismo ou no
presidencialismo, podemos citar em alguns exemplos da História: nos Estados Unidos, o presidencialismo funciona; funciona a contento, haja vista que a constituição americana foi
alterada porque existia, naquela época, uma situação em que
os candidatos se reelegiam tantas vezes quantas desejassem,
como ocorreu com Franklin Rosevelt, como foi com o prefeito
La Guardia, de Nova Iorque.
A Constituição americana colocou o art. 22 que diz que
o candidato a presidente poderá reeleger-se uma vez e nunca
mai~poderá ser candidato àquele cargo. Isso, no meu entender, aperfeiçoou o regime nOS Estados Unidos e espero que
o mesmo aconteça no Brasil. Concordo com V. Ex~ quando
acaba de citar que o meu Partido é novó e sem história;
e que 80% dos s_enadores, deputados e prefeitos, Se pergun-tados de chofre so1?re _o programa dos seus Partidos, não ~abe·
rão. Concordo com V. EX' também nisso. São os defeitos
do presidencialismo. Mas veja V. Ex~ que, com o parlamentarismo, na História, tivemOS o caso de dois grandes ditadores:
Mussolini e Hitler que saíram, emergiram dos regimes oriundos do parlamentarismo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Vamos deixar as coisas bem
claras. Uma vez tendo chegado ao poder. a primeira co-isa
que fizeram foi acabar com o parlamentarismo, potque ele
não convive com a ditadura.
O Sr. Ney Maranhão- Claro.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O golpe que Hitler deu, evidentemente~ foi no momento em que a_inda vigorava o regime
parlamentarista.
O Sr. Ney Maranhão- Enfraquecido.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas veja V. Ex• que esse
fato não significa- qUe o regime· parlamentarista conviva com
o sistema ditatorial; no sistema presidencialista, se ocorre um
golpe, não se necessita mudar nada.
_O Sr. Ney Ma~hão- Perfeito. Mas ess~s dois golpes
dados na Itália e na Alemanha foram oriundos da fraqueza
do regime parlamentarista naqu~la época. Mas ho,ie teinás
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a mídia. temos uma outra conotação mundial. Acredito que
a história será diferente, prfucipãlmente no que concerne a
esse problema de golpe, de ditadura. Com_ a queda do Muro
de Berlim, com a abertura do Leste Europeu, isso acabou;
estamos de acordo. Mas para que haja parlamentarismo no
Brasil, Senador Fogaça, devemos ter uma estrutura que lhe
possibilite a sustentação, numa hora em que o Partido do
governo caia, que a oposição entre, mas que a parte burocrática e tecnocrática andem nOrmalmente. V. Ex• veja o caso
da Itália. Na Itália, um gabinete, quando dura muito, dura
10 meses. E a coisa continl!-a. Correto?
O SR- JOSÉ FOGAÇA .:.._ Porque tem a competência
tecnocrática e burocrática estável. E o Partido que está gerando os projetas para a sociedade italiana é o mesmo: o Partido
Democrata Cristão. De modo que não há sequer ruptura dos
projetes que estão em andamento. Aconte~ issO oono__J_apão
há 40 anos; o Partido Uberal governa o Japão. Um escândalo
que houve agora, re-centemente, derrubou 0-- primeiro-míillstro.
---
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O Sr. Ney Maraohão - Perfeitamente. Como V. Ex•
sabe, sou um homem aberto e defendo o Congresso. Talv~
tenha sido esse um dos motivos de minha cassa-ção ao defender
o Deputado Márcio Moreira AlVes àquela éPoca, -qUãndo S.
Ex~ fez aquela carta, que eu não concordava;__ mas, cassá-lo
por aquilo, eu não aceitava. Creio qUe aquele_ foi um dos
motivos de minha cassação, também. Mas_ o marketing vai
ser esse. E dentro dessa linha, Senador José FOga"ça, o povo
brasileiro não vai entender o poder sendo trarisferido para
o Congresso,· oiide 70 a 75_% da nossa Constifliição_ não foi
X~@!~~~tada _até agora. O pl'oblema, nobre Senãdor. é que
no Rio de Janeiro trabalhávamos de segunda a sexta-feira;
depois que o Congresso se transferiu para Brasília começou
a existir esse tal de esforço concentrado. Realmente, o Con-:
gresso trabalha e se reúne três dias por semana; segUnda e
sexta-feira, nóS, Senadores e Deputados, às vezes, falamos
para os "lobisomens", ou seja, poucos Senadores e poucos
Deputados. isso significa uma imagem muito-ruim para o Congresso avocar para si o poder de go'\>t.!mar. Queira Deus que
isso aconteça, Senador José Fogaça. V. EX" defende com muita
0 Sr. Ney Maranhão - Aliás, vários esCândalos.
ênfase 6 parlamentarismo ___;.e tenh9 um respeitO muito &ràride
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Houve uma seqüência de três . por -v. Ex~, como pelo Senador José Rich~ - , ~as es~ou
escândalos, e três primeiros-tní:QistioS caítah).. Com a queda_ esperançoso, dentro da minha linha de concepção, que o -p3.rlâmeritarlsmõ·nãd Séja-"VitotioSO nó dia 21_ de abril e V. Er.,
deles, o povo japonês foi novamente às eleições para eleger
juntamente com o Senador José Richa, colabore, pelo mellos,
uma nova dieta e o que ocorria? O povo elegia o mesmo
para enxugar, melhorar o máximo o presidencialismo para
Partido. Não estou defendendo aqui a continuídade ou o contique tenhamos governos mais estáveis e a Naçãõ"Seja.-govemada
nuísm.o partidário, o qUe estou dizendo é que _se havia_alguém
da melhor maneira p<?Ssível.
que tinha comportamento anómalo, comportamento condenável no Partido Li~eral, que se afastasse aquela pessoa, mas
.
O SR_ JOSÉ FOGAÇA - Senador Ney Maranhão, de
que se continuasse- aquele pensamento político que é o riorte
fato, acredito que é vérdadeiro o -qile V. Ex• diz quando
do Partido Liberal japonês.
afirma que· a -imagem artificialmente produzida em tomo do
Congresso_ Nacional será explorada. Nas palestras que te_nho
Veja V. Ex• como is_so _faz o povo dar consistência aos
participadO_ a respeitO do regime parlamentarista, sempre há
Partidos, como o povo opta por conteúdos partidários muito
na platéia,- entre. as pessoas convidadas ou p~rticipantes, almenos do que por nomes; os nomes do primeiros-m.ínistws
guém que, naquela típica arrogância de quem despreza os
japoneses nós new sabemos de cor, porque muda tanto _que
políticos e também: não tem muito apreço pela democracia,
nós realmente acabamos não gravando.
diz: "Mas parlamentarismo com esse Congresso que está aí?"
Mas, sabemos que há mais de 40 anos o Japão é goVernado
Essa é a pergunta sistematicamente repetida. E eu tenho dito
pelo Partido Liberal, porque há um apoio maciçO' da população
uma coisa que me parece muito siinples mas resonde a isso.
aos projetas e à cohtinuidade desses projetas, quer dizer,
"Este Congre~so que está aqui", na visão- deles, é um Cono Partido é uma vérdadeira usina de projetos e idéias qUe
gresso do regime presidencialista; no regime-ParlaÕlentarista
levam a sociedad~ ao progresso·e aõ deserivolyimento.
não existeo_"Congresso que está aqui?". No regime parlamentarista, existe um Congresso rigorosamente responsável, e tão
O Sr. Ney Maranhão- Concordo coro V. Ex• Mas, denresponsável que, até no ato da eleição, o Deputado tem que
tro dessa linha&~ pensamento, Senador José Fogaça, eu tenho
dizer em quem vai votar para primeiro-ministro.., qual o comminhas dúvid~ que no dia 21 de abril o povo brasileiro vá
promisso que tem com o projeto de governo.
optar pelo parlamentarismo. Muita dúvida! Então, Senador
José Fogaça, eu acredito piamente que o povo brasil~iro irá
O Sr. Ney Maranhão- A minha dúvida, Senador José.
derrotar o parlamentarismo por dois motivos: primeiro, porFogaça, é se o povo vai entender isso'.
que nós, Congressistas, Senadores e Deputados, somos injustiçados, ent grande parte. A imprensa f'-'"lada, escrita e televiO SR: JOSÉ FOGAÇA- Não tenha nenhuma dúvida
sada, também. nos acusa, pois temos -o poder. Lembremos
de que vai entender, Senador Ney ~ar3!Jháo:
dos 5 minutos da Constituinte, que já faziam parte-coStumeira
O Sr. José Rlcha.- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
do horário nobre,_ quando se ouvia o que fazíamos e·-o-·que
Senador José Fogaça?
se deixou de fazer. O povo acompanhava o nosso trabalho
no Congresso, e abrimos mão disso. Somos cUlpados. V. Ex~
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex• com muito prazer,
sabe que uma parte do que se fala na imprensa tem suas
Senador José Richa. E, em seguida, Sr. Presidente,
nobre
razões, mas a maioria das vezes não. V. Er sabe que vai
encerrarei, logo após o aparte do Senad-or José Richa.
haver uma exploração no que concerne aos embates sobre
o parlamentarismo e o presidencialismo, quanto ao CongresO Sr- José Ricba- Senador José Fogaça, quero cumpriso.
_mentá-lo, antes de mais nada, pelo belo discurso que vem
O SR. JOSÉ FOGAÇA -COncordo com V. Ex• Creio
fazéndo, extremamente importante e, por outro lado, muito
que a imagem do Congresso irá ser explorada-:- _-o-=-=oportuno, porque acabamos -de votar, há poucos instantes.
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uma emenda constitucional que antecipa o plebiscito. Ora,
antecipado o plebiscito, a classe política, todos os segmentos
da sociedade vão ter que discutir-a questão~objeto do plebiscito
-forma e sistema de governo. E, portanto, já é oportuno
discutirmos, primeiro a nível da liderança, da elite política
do País, que é o Congresso Nacional, como é que se vai
dar. Tenho muito medo desse plebiscito, caso a elite política
do País, que é representada pelo Congresso Nacional, pelos
partidos políticos, não "fOrneça aO poVO--aS informações corretas~ Então, V. Ex' já abre o debate com uma questão extremamente importante, que é a necessidade de uma nova estruturação partidária. Porque o Partido político é necessário em
qualquer regime, e V. Ex• colocou bem- por iss_o não quero
entrar muito no méritO- a impo-rtãnda de uma melhor estruturação política, porque V. Ex• já colocou com muita competência, com muita sensibilidade, a questão. É que no presidencialismo não há como estruturar os partidosA A necessidade
de o governante, no presidencialismo, poder governar está
exatamente na divisão dos partidos políticos, porque- a prática
política pressupõe uma negociação diária. Todo dia tem que
se negociar para viabilizar a governabilidade. E a negociação
no presidencialismo se dá obrigatoriamente ferindo os partidos, desestruturando-os, desestabilizando-os. Então-, é evidente que é necessária. Urila reformulação partidária. E eu
já queria coloCar, como parlamentarista ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Creio que V. EX' quer dizer
uma reformulação da Lei Eleitoral e da Lei dos Partidos Políticos.
·

O Sr. José Richa- Exatamente. E eu já queria colocar
a necessidade de ampliarmos o debate, porque entendo que
este País sofre uma crise- política crónica que de tempos em
tempos se agudiza. Dessa maneira, não adianta querermo~
buscar o remédio económico ou social para uma crise que
é eminentemente política, e a doença diagnosticada, que é
basicamente política, tem que encontrar remédios ãdequados
que têm de ser políticos. E, no meu entendimento, para uma
reformulação das instituições políticas, qUatro reformas São
imprescindíveis esimultaneamente- eu até não sei qual delas
é a mais importante, mas sei que elas têm que ocorrer simultaneamente. Por isso é- que luto há muitO tempo pela antecipação
do plebiscito, para que possamos ter condições de fazer as
quatro reformas e o parlamentarismo começar a ser praticado
depois que o País éStíver -preparado. Essas quatro reformas
políticas são a do sistema de governo - a respeito, todos
conhecem a minha posição, sou parlamentarista-; a do siste~
ma partidário, que teni de ser reformulado, levando-se em
conta que a lei tem de facultar aos partidos o instituto da
fidelidade, sem o que também dificilmente vamos conseguir
fortalecê-los; a d_o_sistema eleitoral, distrital misto.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Penso que essa é uma questão
essencial.
O Sr. José Richa - É fundamental, por isso ê que digo
-- -que nem sei qual o mais importante.
-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Se não mudarmos o sistema
eleitoral, Senador José Richa, creio que o parlamentarismo
não irá funcionar. O Sr. José :k.icba- Exatamente, porque, num país de
tamanha diversidade, de tamanha extensão territorial e de
tantas diversidades regionais, é impossível fazer~se uma elei~
ção na mecânica parlamentarista. Uma das suas principais

~ Quinta:feira 13

6605

virtudes é exatamente a rapidez com que se solucionam impasses políticos. É impossível, num sistema como esse, fazermos
eleição num sistema proporcional com a rapidez que o sistema
parlamentarista exige porque os grandes partidos têm dificuldades de compor chapas e iniciar o sistema eleitoral, pois
têm sobra de candidato; os pequenos partidos, pela razão
contrária: como falta o candidato, têm dificuldades. Então,
a organização de uma chapa de candidatos a eleições parla~
mentares, seja em nível nacional, estadual ou municipal, é
tamanha que não há como se praticar o parlamentarismo,
que é uma mecânica rápida, com o sistema proporcional que
aí eStá. Por conseguinte, é absolutamente indispensável a re~
forma do sistema partidário. E acrescento uma·quarta reforma, em nível de política, que é a do sistema burocrático.
Não é possível, cada vez que se substituir um guvemo, substituir-se também 57 mil cargos comissionados. Não há administração que agüente! Uma das coisas mais impOrtantes no parlamentarismo não é a rapidez com que se pode trocar o governo,
é exatamente o oposto. A meu ver, a maior virtude do parlamentarismQ é a põssibilidade de haver continuidade administrativa, seja pela burocracia estável, profissionalmente bem
organizada, seja pela profisSiOnalização dessa burocracia.
Creio ser essa a questão mais importante. Veja bem V. Ex•:
e se analise, entre o Banco do Brasil, as Forças Armadas
e o Itamaraty, que ficam de um lado, e o resto da estrutura
administrativa e burocrática do País. Não há uma evidente
contradição aí? De um lado, temos O Banco do Brasil, muito
bem organizado, o Itamaraty ~ asForç~ Arma9as, que são
tão bem organizados, que passam a ser o segmento burocrático
de maior nível do País. Pode-se ir a qualquer município e
constata~se que os militares, diplomatas e funcionários do
Banco do Brasil são o que há de melhor no município sob
o aspecto cultural e em todos os demais.
Então, por que não organizar O resto-da burocaracia da
mesma maneira? Essas quatrO reformas são ·absolutamente
necessárias. A contínuidade admini"strãtiva é- extremaniente
importante e, no parlamentarismo, ela pode ocorrer até mesmo _,tivemos um exemplO recente, agora, na Inglaterra-,
até mesmo quando há, da parte da sociedade, um evidente
cansaço por aquela pessoa que está administrando. Há uma
natural _su~s!ituição d~ apoio àquele grupo político.
AS~ Margaret Thatcher sentiu que, se insistisse e continuasse no governo, o partido dela iria perder a eleição porque
havia um cansaço, posto que ela estava há mais de 12 anos
no poder. Então, estrategicamente ela se retirou, lançou o
sucessor, e essa renovação interna possibilitou a manutenção
do Partido Conservador no poder. Essa continuidade adminsitrativa é extremamente importante, e, no presidencialismo,
não ocorre até porque o Presidente da República sabe que
nem pode ser reeleito. Assim, ele quer fazer tudo ao mesmo
tempo. Dessa forma·, ou seja, através de decisões muito mais
rápidas e com o _objetivo de fazer obras faraónicas ou até
absolutamente necessárias, mas que demandam mais do que
uma gestão para serem concluídas, o que acontece? Ou a
obra é mal feita, porque se pretende concluir o trabalho para
que o governante inicie e termine na sua própria geStão, ou,
se o governante não tiver essa mentalidade imediatista, no
mínimo, não vai conseguir concluir tudo, e quase sempre não
acontece a con~inuidade com o outro governo que entra. Então, a melhor cOisa do parlamentarismo é exatamente a possibilidade da continuidade administrativa. O Senador Ney Maranhão aborda duas questões muito ilnpo"rtarites: a da imagem
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do Congresso •e o exemplo citado da dissolução da ditadura
implantada em pleno parlamentarismo. S. Ex~ citou dois exem:.:.

plos, mas exemplos de golpes sobre o_ presidencialismo há
dezenas. Então, creio que os exemplos que S. Ex• citou reforçam a tese de que, no parlamentarismo, embora haja a possibilidade de golpe, é muito menos freqüfmte. Portanto, o parlamentarism.o confere mais estabilidade institucional para a sociedade. A outra questão é a da imagem do Congresso. No
presidencialismo essa imagem negativa ocorre -mais porque
se há democracia, há definição de poderes do Legislativo.
Tem que haver! se há democra~a, tem ·que haver parlamento,
se houver parlamento , tem que haver prerrogativas e força.
Mas não há, no sisterrra presidencialista, a configuração, na:
mesma prop-orção, da responsabilidade do Congresso. Hã,
de um lado, os direitos, os poderes, as prerrogativas, e, de
outro lado, não há responsabilidade. Não há essa definição.
Então, a imagem do Congresso, no parlamentarismo, vai ser
sensivelmente melhorada. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sem dúvida, o aparte de V.
Ex\ apesar de ter Sido máiS longo do que o normal, ajUdou.
a enriquecer o meu pronunciamento. Vejó que o Sr. Presi~
dente já faz sinal c;le q_u~ o ~~-u tempo está _esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -:- Estâ
esgotado, e há oradores inscritos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, encerro meu
pronunciamento, apenas registrando que quero destà hoia,
deste momento, desta crise que estamos vivendo extrair lições
e ensinamentos. Seremos um povo historicamente incense~
qüente se não soubermos· aprender _c~~ oS _erros e com a
crise.
- -- Obrigado a V. Ex0
Durante o discurso do Sr. Jq~é. Fogaça, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr.· Rachid Saldanha Derzi, Terceiro
-Secretário~

O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) _.:. Muito
grato a V. Ex•
Coi:ri a palavra, para--um1rbreve com.unicaçã<Y,-o nobre
Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello (PRN- AM. Para uma oomunicação.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei rápidO realmente por~
que, tolhido pela emoção, não me sinto capaz de me aloiigclr
sobre este· infausto acontecimerito. Essa emoção decorre de
um episódio acontecido em Manaus, que está traumatizando
não somente a capital do Amazonas, mas o Estado fntejrá:
Lá, veio a ser brutalmente assassinado o Sr. Rubens Benzecry,
de origem semita, um homem conceituadíssiino no Atitait>nas,
no meio industrial, intelectUal e em todas as áreas sociais
onde atuou dotado de um espíritO Caridoso muito- bondoso
e de uma grande capacitação intelectual., Membro de uma
grande família tradicional do Amazonas, formado em biolo~
gia, um brasileiro, um cavalheiro, era casado com a Sr' Inês
Maria Lyra Be~ecry, filha de ~!U _renoJ!lad~ professor do
Amazonas, Manoel Bastos Lyra. E esse cidadão, no momento
em que chegava à sua casa, acompanhado de sUa es:pOsa,
no bairro Kyssia, que é um -dos mais elegantes de Manaus,
foi abordado por três ou quatro iildiv!duos, usando um automóvel, um Escort, que dele arrancaram e exigirã.m a capanga,
a carteira, as jóias~ Além disso, exigiram-lhe que se ajoelhasse
aos pés da mulher, aplicaram-lhe punhaladas e, não satisfeítos
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maís três tiros de revólver, matando-o incontinenti e fugindo
de imediato.-A brutalidade desse episódio causou um verdadeiro trauma Iib Estado do Amazonas. Por isso, Sr. Presidente, como
amigo pessoal que era de Rubens Benzecry - sua esposa
trabalhou comigo em televisão, em Manaus, e ele, sempre
amigo, sentado ao seu lado, esperava que o programa terminasse - manifesto aqui O nieu profundo pesar e a minha
profunda revolta com esse acontecimento, reflexo inclusive
da situação que vive atualmente o Amazonas, sobretudo Manaus; uma situação de violência que, dentro da proporcio~
nalidade, é pior do que a- Situação do Rio de Janeiro. O
Amazonas está sendo vítima de uma onda de crimes inenarrável.
Sr~ Presidente, encerrando o período de cinco miD.utos
a que me propus e ·atendendo às ponderações de V. EX',
ma"nifesto aqui o nieu profundo pesar pela morte de Rubens
Benzecry, homem de caráter, homem digno, homem de esti=ma.
O s·r. Ney Maranhão:_ l'ennite-Íne V. EX' um aparte?
Serei rápido.
-c

O SR. AUREO MELLO- Pois não, Senador. _ ..
O Sr. Ney Maranhão - Senador Aurelo Mello, quero
aproveitar o pronunciamento de -v. Ex" em sOlidariedade a
um pai de família, massacrado de maneira como V. Ext aqui
descreve. Tive ocasião de ir a um programa do noss_o_radialista
Ferreira Neto, com alguns Deputados e Senadores, inclusive
com o ·at~al Governado_r _de_ __São ~aulo,_ qu~ era Chefe de
POlfcia daquela época. Temos ·-que tomar uma Provídência,
e essa prOvidência quem tem-que ditar é o Congresso Nacional.
SCnàdo.r A.ure_o Mello_, discuti, ç_om o_ povo_ de São ·Paulo,
crlmes de estupro, seqüestró nesse programa -da Record, em
que, após o debate, os telefonemas são abertos. ao público.
Mostrei o que acontece no Brasil, em todos os quadrantes
deste ~3ís, principalmente com a classe pobre, que não tem
um advoga~o ou ~m a classe mÇdia, que tem medo de test~
munhar contra o crime _hediondo por falta de_ s.egurança .. Senador Aurelo Mello, V. Ex' está sentado. com sua família um pai de famíliá que moureja ú"dia todp -::-e en~m _!iois
bandidos na sua casa, metem o revólver no peito, estupram
SUa mUlher e suas filhas ... No Norde~te, co~9 afirmei nesse
p_~ograma,_ há um adágio popular que diz: "Os. bons Deus
leva; os ruins têm que ser mandados". Portanto, Senador
Aureo Meno, preciSiurios de uma lei para esse tipo de bandido;
temos que criar a pena de mof!.e __eara esse tipo de gente,
qrie não pode viver; temos que criar presídios lá no interior,
onde es~es cab-:-as vão ter que trabf'lhar 9 odia todo. Atualmente
eles vão par~ a_ ~~eia_, onde assistem a fibrJ,eS · dãs- 10, 11
horas da noite que passam iia televisão, coin o que se aperfeiçoam no Crime. Portanto, sou solidário a V. E:X' Quando
chegar aqui a discussão da pena de morte, serer o primeiro
a votar a favor, porque bandido dessa natureza temos que
mandar embora. Era o que tinha a dizer.
O SR. AUREO MELLO -A-vontade que dá, mesmo
que a pessoa não tenha sofrido nenhum problema desse tipo
eln relação a sua-família, é a de--ruzilar esses indivíduos, que
são verdadeiros monstros; não são seres humanos, são feras,
são se~e~ teratológicos, criaturas que realmente não fazem
parte da humanidade, não Pensam, não rãciocinãm. Esses
seres governam-se pelo instinto, pela loucura; são seres brutais.
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higiene~~~{ o:Ut:ra ·solução ·ünportante,··sobretudo nas regiões
Boa.s_ co~dições de salubridade dependem sobretudo de
de assistência médica deficiente.
um meio ambiente sadio. Eli:qllantó nos países desenvolvidOs
Mesmo com um PIB baixo, é possível, mediante uma
quase todas as enferminadas ligadas à má qualidade de vida
política sanitária bem-dirigida, inverter a situação, e o melhor
são raras, nos países em desenvoívimento o baixo nível de
exemplo neste sentido é dado por Cuba, onde os níveis sanitásaúde ligado à falta de água potável, de alimentação e de
rios são dos mais altos do mundo e a mortalidade infantil
condições de salubridade são responsáveis pela alta taxa de
é das mais baixas. O Brasil também já deu provas de capacienfermidades e, conseqüentemente, de morteS -prematuras.
dade, nos programas de vacinação, principalmente na erradiNo Brasil, as regiões de populações mais vulneráveis, e que,
cação da paralisia infantil e de outras enfermidades que antes
portanto, deveriam ter prioridade nas ações de saneamento,
são as que mais carecem de distribuição de água, de setviços
~ifavi!ffi a vida de milhares de crianças.
·
de esgotos, de drenagem e de infra-estrutrua: urbana.
· -·· Teremos um di'a de dar preferência a estas obras, sobre
aquelas de cimento armado, muitas de cunho social duvidoso~
Os números do IBGE indicam que 86,4% das cidades
que
só propiciam grandes lucros aos construt9~es e fornece··
brasileiras despejam o lixo urbano em vazadouros a céu aberdores. E_m __momentos de crise como a que estamos- eõ.fren- ·
to. Somente 11,2% têm aterros para a destinação final mais
tando, o Governo deve ier senipre presente que o económico
adequada de resíduos; Em vários intinicípios, está em discusnão pode excluir o soci;:t.L O caótico quadro social do Brasil
são a oportunidade do investimento em usinas de reciclagem
exige critério e Seriedade na aplicação dos recursOS diSpoe compostagem de lixo, que se toma pouco eficaz se não
níveis.
houver na cidade um aterro sanitário para receber os 30%
Os poucos recursos de que dispomos não· podem ser libe·
de resíduos que sobram após o tratamento nessas usinas. En·
rados visando à obtenção de um voto a_I;tlai.s_para apoiar
quanto os outrQ_s ·países, mais evoluídos, se preocupam coro
o Governo no Congresso, e, sim, devem visar·a uma política
o lixo atómico e a- retuperação ambiental, nós, aqui, ainda
global, dentro do interesse nacional e da população. Cabe..
na pré-história do desenvolvimento, não sabemos o que fazer
a nós, Parlamentares, fiscalizar a destinação e o aproveitado lixo do nosso quintaf. Nos últimos quarenta anos, a população urbana brasileira saltou de 35 para 115 milhões de pes.. · mento Qesses recursos, da mesma forma que a população
soas. Esse crescimento expressivo, causado principalmente_ tem que se organizar para defender as prioridades sociais,
pois só assim levaremos o Executivo a revalorizar esta área.
pela migração para bS grandes 'centros, não foi Seguido dos
· Muito obrigado.
investimentos necessários. Em ·vez ·de acompanhar o crescimento demográficO, os serviços públicos sofreram visíveis atra·
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JUsos ·operacionais e tecnológicos. Um exemplo eloqüente da
TAHY MAGALHÃES EM SEUDISCURSO:
situaçãd das empresas estaduais e riiUnicipaiS que hoje operam
os siSteinas brasileiros -de saneamento é que ·cerca de 40%
de água produzida rião chega às torneiras dos consumidores.
· Nos-termos do art. 216, combinado com o art. 238, cattut,
É perdida no caminho, em vazamentos ou problemas opera- . ambos do Regimento Interno do Senado, formulo o presente
clonais.
. Requerimento de Informações n<? 337/92, a ser encaminhado
ao Ministro de Estado da Saúde, a flm de que sejam prestados
Garantir saneaine;~to à poi>UI~ão é responsabUíáade dOS · · esclarecimentos sobre as seguintes questões:
governos, nos níveis federal, estadual e municipal, e os serviço~
1. O Ministério da Saúde é proprietário de teri-eno,
funcionam por concessão. Cabe, portanto, aos õrgãos públicom área de aproximadamente 20.000m2 - ( Vihte mil me~ros
cos, tomar a iniciativa ·para que se produza água com qualidade
quadrado~), localizado no m_unicípio de Duque de Caxias,
e em quantidad~ _s~:ficienteS, de modo que não haja perdas
Estado
do Rio de Janeiro, onde, até 1949, funcionava uma
significativas no processo de captaÇão, tratamento e distribuifábrica de produto venenoSo (BHC) destinado a combater
ção, para que se cole tem e, princiPalmente, se'ttátem os esgo·
o inseto .tt;a;rtsl}lissor da malária?
tos, e para que o lixo· seja recolhido e disposto de fórma:
adequad~.
· - - ---- -- 2. Sendo afirmati~~ .a ~esP~Sta -~o quesito -ant~tiOr,_ é
procedente 11 notícia de que essa fábrica foi des'ativada naquele
Infelizmente, as questões ligadas à sa~d-~ pública e ao
ano (1949) e que 13.000m2 (treze mil metros quadrados) do
sane(t.mento básico não têm recebido a atenção que mere~m,
referido terreno ficaram e continuam contamiriãdos, inclusive
pois, como lembra o sanitarista Sérgio Arouca, "o que fica
o seu lençol freático?
enterrado no 'SUbsolo não d~ .vo~"· Embor~ o quadro seja
3-. Sendo ~fi~mativa a resposta à primeira queStão, sasombrio e a dívida social cresça a ~aQa dia, é necessáôo salientar que não estamos fatalmente condenados ~ ~§frer tão alto ber: o imóvel está abandOnado? o· uSO do _imóvel está cedido
nível de enfermidade e de mortalidade. A população pode a alguma pessoa (física ou j urídfca) ou alguma entidade ou
e deve participar ativamente na elaboração e realização d.as órgão? Havendo cessão, está ela documentada? Que condiações ligadas aos cuidados b~sicos de saúd_e, _a fim de que ções (de reqmneração, prazo, utilização e destinaçã9) regem
essas atividades se aju~tem às necessidades e prioridades de essa cessão? Houve ou há invasão do imóvel? Desde quando,
por quê, por quem e por quantas peSsoas?
cada localidade.
·-·
Nesse sentido, a educação é fator importaflte n~ divul4. Consta, de notíciã da imprensa, que nos últimos 30
anos o terreno foi invadido por mais de 700 pessoas. Dessas,
gação de conhecimentos elementares - capazes de evitar a
14 teriam morrido e uma dezena delas estariam contaminadas
incidência de doenças infecciosas e, principalmente, os altos
índices óe mortalidade infantil-, combatendo doenças COJilO
pela presença do produto venenoso naquela área, segundo
a diarréia, responsável pela morte de_ milhões de crianças,
análises que teriam sido procedidas pela Fundação Oswaldo
em decorrência de alimentos ou água contaminada, e facil~
Cruz. A notícia corresponde à verdade dos fatos?
mente debelada mediant~ uma simples reidratação. A educa5. É do conhecimento e/ou do consentimento desse Mição das mães, com a transmissão de noções elementares de
nistério a assinatura de convênio, em feverel:Io do correllte
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ano, pela Legião Brasileira de Assistência (LBA). por inter:.
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hidróxido de cálcio, ou cal hidratada-Ca(OH)' na proporção
de 100 quilos por tonelada da mistura terra+ BHC. Essa mistura -deve ser mantida com a umidade natural da terra e à tempetrução de abrigo de crianças carentes?' Por o~tl·ó lado, _é do . ratura ambiente, havendo a necessidade de umedecer o mateconhecimento desse Ministério a tentati~a da.Legião Brasileira
rial se estiver muito seco. Após a moagem, a mistur~ deve
de Assistência (LBA) de, há dois anos, instalar qu construir,
ser amontoada e coberta com lona plástica ou ensacada e
no mesmo terreno, habitações populares? Sendo do conheci- empilhada, para evitar a lavagem por chuvas. Após 30 dias,
mento desse Ministério o fato inquirido na questão imediata- o material deverá estar desativado.
mente anterior, deseja-se saber do destipo Qo projeto~ relativo
Análise e Comentários das Sugestões Apresentadas
àquela pretensão da LBA e qual a opiniãO- desse Ministério
A opção fornecida pela EFEEMA envolve a utilização
de argila como agente imobilizador e protetor contra a elimiconsubstanciada em decis_ão no _mencion::ldO_ projeto?
6. Sendo procedentes li~ notíciãs da imprensa aqui refe- nação-de gases, e calcário como" descontaminante.
ridas e afirmativã.s as respostas às questõeS -ora formuladas,
De acordo com informações obtidas junto à Dra. Maria
indaga-se desse MinistériO se fOi realizada. ~vali*Ção· (é~niq~.' . B_eatriz Mont~iro, do Departamento de Química da Univerdos riscos a que estão expostas àS pessoas qrie vive'm ou transi- -sidade de Brasília, o mais apropiiadao seria a utilização de
tam no referido terreno e qual essa avali;:tção?
hidróxido de cálcio - Ca(OH) -em vez do calcário, pois
Sala das Sessões, Senador Jutahy Magalhães.
assim o tempo de desativação será mais gases pela reação
A VISO N' 693/GM
entre o BHCe o hidróxido de cálcio. Pprtanto, havendo desatiEm 29 de julho de 1992 vação do BHC pelo hidróxido de cálcio, a imobilização pela
argila será dispensável, visto aumentar desnecessariamente
A Sua Excelência o Senhor
os custos e o tempo dos serviços a serem executados, pois,
Senador Lucídio Portella
considerando somente o volume de 1.000m 3 de argila, seriam
Priti:iêirO Secretário do Senado Federal, em-EXercício) .
necessários aproximadamente 200 caminhões Truck.
Senhor Primdro Secretário;
· :A técnica sugerida pela NORTOX envolve a moagem
Com meus cumprimerttos, reporto-me ao üffeiô' SMIN~
383/92, dessa procedência, referente ao RequerimentO de .In- da terra+ BHC com cal hidratada, na proporção de uma tonea ser tratado
formação n' 337, de 1992, de autoria do Senhor Senador Jutahy. lada para 100 3quilos. O total de terra+ BHC
3
Magalhães, sobre terreno localizadO no MuniCípio de .DuqUe será de 400 m , que corresponde a 2.00 m da superfície da
de Caxias/RJ, onde, até 1949, funcionava iiln3Jãbrica de pro- área crítica por 0,2m de profundidade média. Esse volume
duto venoso.(BHC) destinado a combater o inseto transmissor corresponde, aproximadamente, a 800 toneladas de terra+
BHC a serem moídas. Para es·sa quantidade serão necessárias
da malária .. · ·: .
.
·
·
Em atenção ao pleito, encaminho a -VosSã EXcelência, 80 toneladas de .cal hidratada, ou seja, 10% totalizando 880
em 'anexo, cópia da informação prestada sobre O.a.ssuntõ ·pela toneladas. O moinho sugerido pela NORTOX tem a capaciSecretaria Nacional de Vigilância Sani!árhi (SNVS) deste Mi- . dade de moagem de 1(uma) tonelada/hora. Portanto, considerando-se um dia de 8 (oito) horas de trabalho, a moagem
nistéii(C
-- --- '
110 (cento e dez) dias úteis, ou 22 (vinte e duas)
levaria
Atenciosaniente, Adib D. Jatene --Ministro da Saúde.senianas. Durante todo o processo de moagem a poeira poderá
DE: Roque Monteleone Neto
atingir tanto os Operários coi:Ilo os moradores das proximiPara: Suzana Machado de A vila
dades
e criançaS no Abrigo.
João Batista Risi .Júnjor _
.Br,asilia, 29 de junho de 1992 Propostas
Ref: BHC NA CIDADE DOS MENINOS EM DUQUE DE
1) As opções de tratamento da área contaminada podem
CAXIAS-RJ ·
ser compatibilizadas, se forem levados em consideração os
seguintes aspectos: natureza dos processos envolvidos, moviDe acordo com os elementos cOnstantes dO' prOcesso MS
25000.004759/90-21, com ás sugestões propostas em 26-5-92 mentação de terra, tráfego de caminhões na área, tempo de
execução e número de operários necesSários pata a realização
a Vossa Senhoria, levando em consideração a correspondência
de 5-5-92 da Secretaria de Ação Social do Município de Duque das tarefas. Assim, a solução ~ais adequada é o gradeamento
de Caxias, e também, considerando o· resultado das visitaS . _fintYda área mistu~~do<:al h~dratada, na proporção de 10%.
Para inativar o BHC que pode se deslocar, o local deverá
realizadas em 27-29- 5-92~ à Cidade doS Meninos em Duque
ser circundado-por uiria vala de O,Sm de profundidade e 0,3m
de Caxias, ao.CESTEH-ENS~, e ao Diretor Geral do_Centro
de Promoção Social Abrigcr do Cristo Redentor da LBA, de largura contendo cal hidratada. A quantidade de terra+
assim cõmo contatos re.alizados.com aLBA em Brasília, Pre- BHC a ser gradeada será de 400m3 (2.000 m' x 0,2-in), o
3
feitUra Municipal de Duque de Caxias. com ó lBAMA~ e que exigirá 40in3- de cal, mais 27m /'ara o preenchimento
a leitura de bibliografia e consultas várias, apresentCtas:-segutn- d3:_vala,_ perfazendo um total de 67m de cal hidratada para
set transportada. Esse total requer, aproximadamente, 13,5
tes informações~ comentários e propostas adicionais:
O processo _de tratamento/descontaminação da área obje- carretas com caminhões Truck. Todo esse serviço poderá ser
to das preocupações foi sugerido pela EFEEMA, em setembro realizado com a participação de poucas pessoas, pois envolve
de 1989. Dentre as sugestões constava o"nivelamento da área apenas o transporte de cal hidratada, o gradeamento da área
atingida, aproximadamente 2.000m.2 , cont cóeficiC'nte de segu- e reparo da vala.
2) O local deve ser coberto com lona plástica por um
rança, a adição de calcário e a cobertura de toda área com
argila compactada, aproximadamente 1.00 IÍt3 (2.00 m2 x 0,50 período _de 30 (trinta) dias consecutivos, necesSários ·para a
desativação.
de altura).
3) A delimitação da superfície aser descontaminada deve_A NORTO~ AGRO QUÍMICA SIA, através de uma
rá, também, levar em conta o perímetro marcado pela ocorrêncon~ulta inform-ai, preconizou a moagem de te-rra+BHC Com
médio da Fundação Abrigo Cristo Redentor, com a Prefeitu·rà
de Duque de Caxias, para destinar o referido terreD:o" à cons~
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cia de vida animal, principalmente no que diz respeito a pequenos insetos e aracnídeos en_contradiços na vegetação circunvizinha. Para essa delimitação o ffiAMA e a FEEMA podem
ser acionados.
~
."
_
4) Durante o process_o de _des~tivação, o local deve ser
cercado com mourões comuns (de madeira ou de concreto)
a cada 2 (dois) rrietros, 8 (oito) fios de arame farpado. Deve-se,
também sinalizar o local, após a cobertura com a lonaAlástica,
ou ensacamento e empilhamento, com os dizeres: " rea em
fase de descontaminação".
_
.,
_ .
5) Ainda existe no local remanescente da estrutura da
antiga fábrica de BHC, cujas estruturas de concreto encontram-se com as ferragens expostas e corroídas, oferecendo
perigo de desabamento. Portanto, a--execução dos trabalhos
no local_ deve incluir também a derrubada dessa estrutura,
cujo material poderá ser carreado, posteriormente, para a
área descontaminada.
6) Existe uma alegação de mistura de BHC na terra de
cobertura da estrada de acesso às instalações do Abrigo. A
LBA poderá solucionar o_ problema com o asfaltamento da
estrada, o que isolará o suposto material contam_inado e prevenirá a suspensão de poeira.
7) Essas providências de tratamento/desconta_minação da
área deverão ser submetidas ao IBAMA, que também deverá
ser consultado, ao final dos trabalhos, sobre a necessidade
~ -de outras providências.
8) A Vara de Menores de Duque de Caxias solicitou
um laudo de Saúde Ptiblica, para que se possa dar cumprimento a um Convênio celeb.rado entre a Fundação Abrigo
do Cristo Redentor e a Prefeitura de Duque de Caxias, Para
iriterilação de menores carentes-. Esse laudo pode ser dado
pela SNVS mediante a realização de dosagens de BHC nas
crianças já internadas.
Para tanto, um plano de trabalho poderá ser solicitado
ao CESTEH-ENSP, ou a outra instituição pública. A SNVS
deverá avaliar e aprovar esse plano, custeando a sua realização, dentro-dos seguintes critériOs:
a) todas as aniostras colhidas, depois de preparadas, deverão ser subdivididas em três alíquotas, uma para ser analisada
pelo CESTEH-ENSP, outra para ser analisada por mil segundo laboratório, a ser indicado pelo CESTEH-ENSP, e uma
terceira para ficar em poder da SNVS, para ser enviada para
um outro laboratório, nacional ou intemacioi1al, se para isso
houver interesse.
_
b) O CESTEH-ENSP deverá decidir previamente se examinará o sangúe de todas as ctiai1Ças internadas, ou o tamanho
do grupo a ser amostrado. Para ."tanto, a LBA deverá fornecer
ao CESTEH-ENSP a relação completa das crianças internadas, segundo sexo, idade, tempo e regime de internação, e
outras informações julgadas necessárias. Deverá ser definido
um grupo controle não-exposto, com pelo menos a mesma
faixa etária, distribuição de sexo e nível sócio-económico.
No caso de se optar por amostragem, o tamanho amostral
deverá ser o necessário e o suficiente para detectar uma diferença entre o grupo exposto e não-expostos, de no mínimo,
o dobro, considerando um poder estatístico de 95%, para
um erro alfa de 5% em um teste unicaudal, ou 10% no bicaudal.
9) O Ministério da Saúde, através da SNvs-;- deverá sOliCitar ao Programa Internaciorial de Segurança Química da OMS/
OITI PNUMA. ou à OPAS, uma consultoria técnico-especializ_ada internacional, para que sejam estabelecidos os temos
de referência para a realização de um estudo de avaliação
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dos efeitos sobre a saúde das pessoas cronicamente expostas,
para subsidiar um parecer conclusivo sobre o assunto. __
Sem mais, atenciosamente, -Roque Monteleone Neto,
Gerente de Projetos de Saúde DETEN/SNVSJMS.
- · · ·
· ·
De: Roque Monteleone Neto· ·
Para: João Batista Risi Júnior
Brasilia, 26 de maio de 1992
RESUMO DOS PONTOS PRINClPAlS RELACIONADOS
COM A CONTAMINAÇÃO
POR BHC EM DUQUE DE CAXIAS- RJ,
SEGUNDO OS ELEMENTOS
ENCONTRADOS NO PROCESSO
MS N' 25000.004759/90-21
O Instituto de Malariologia do Serviço Nacional Contra
a Malária do Ministério da Saúde instalou-se, em maio de
1949, na "Cidade dos Meninos", em Duque de Caxias, Rio
de Janeiro, mediante acordo com a Fundação Abrigo Cristo
Redentor, (atualmente mantido pela Legião Brasileira de Assistência) proprietária do terreno. Em 15..:8-SU, nesse mesmo ·
local foi ínaugurada "Fábrica de Inseticidas", com a finalidade
de produzir BHC para as campanhas de saúde pública. O
acorºo com a Fundação Abrigo Çristo Redentor estipulou
em dois anos a permanência no local cedido; esgotado esse
prazo o Instituto de Malariologia mudou-se para Belo Horizonte. Em 1956 a_ fábrica de BHC foi desativada, _ficando
e-m-estado de abandono, no local, uma quantidade não deternúnada do produto.
Em 18-7-89, a FEEMA, atendendo a uma solicitação
dO Centro de Satíde do município de Duque de Cã.xiits, vistoriou- o local e verificou a existência de BHC a céu aberto.
Logo em seguida, em agost<?/1989, a Defesa Civil do Estado
_qo Rio _cle_Janeiro em co:njunto com a FEEMA, retirou do
local cerca de 40 toneladas de BHC "praticamerite puro, que
foram estocadas em bombonas na Refinaria Duque de Caxias.
No entanto, de acerco com um relatório apresentado pela
FEEMA, em setembro de 1989, ainda seria necessário uma
avaliação da contamina-ção de uma área de çerc,a de 13.000
m2 • Esse relatório apontou também a neces_sidade de avaliação
da exposição humana, já que nessa área foram encontradas
4 (quatro) residências com moradoreS, funcionáriOs âa LBA.
Em 10-4-90, o Ministério da Saúde foi interpelado judiCialmente pela Promotoria de Justiça do Rio de Janeiro, para
que, ''(a) num prazo de 10 (dez) dias providenciasse a evacuação da área com a transferência dos· moradores para locais
próximos, isolamento com cercas e vigias, e- monitorainento
do lençol freático, segundo um plano a ser definido pelo órgão
técnico ambiental (FEEMA), (b) no prazo de quinze dias
encaminhasse à FEEMA um projeto de tratamento para a
área que importasse na retirada completa do material contamin_ado, de acordo com as recomendações da FEEMA; (c) assumisse a responsabilidade material, fornecendo recursos à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, para aquiSição de equipamentos que averiguassem o ·estado de saúde e o nível de
contaminação; e (d) efetuasse a monitorização biológica da
população de risco-; para prevenir danos da exposição crónica
ao produto, como_abortos, malformações congênitas, neopla~
siás, entre outros, segundo proposta que seria elaborada pela
Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro".
A partir dessa data, uma série de ações foram tomadas
pelo Ministério da Saúde, sendo ·que a piiilcipal delas foi
a solicitação, à Fiocruz, de uma avaliação do grau de contaminação dos moradores dp loCC~,l._ Assim sendo, em fevereiro
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de 1991 a Fiocru:z apresentou o relatório completo dos estudos
clínico-laboratoriais, realizados em 31 indivíduos (7 famfiias),
moradores num raio de 100 metros da "áreafoco". segundo
as conclusões desse estudo, foram encontrados níveis eleyados

de BHC (isô_mero beta) no sangue, embora não pudessem
ser correlacionados com as patologias e alterações bioquímicas

encontradas na população analisada.
A seguir foram realizadas várias reuniões envolvendo a
Fiocruz, Feema, LBA, FundaçãO Abrigo Crísto Redentor,
atualmente denominada Centro de Promoção Social Abrigo
do CristO Redentor, Prefeitura de Duque de c3xias, se:cretaria
da Saúde do Rio de Janeiro, SUCAMIRJ, além do Ministério
da Saúde.
· ·
O assunto passou a ter maior destaque, inclusive na im-

a

prensa, pa~ir de maio de 1991' pois a área total do terreno
(20 milhões ,<le metros quadrados) passou a ser considerada
de grande iriteresse pela LBA para realização de um grande
conjunto habitacional, com capacidade para 60 mil casas populares, de acordo com um projeto denominado "Cidade Minha
Gente''.
Nessa mesma época a FiocrU.z enVia, dfretamerite ao gabinete do Exm"' Sr. Ministro da Saúde, um ofício que informa
a seleção/indicação da empresa "PROMON Engenharia Ltda" como aquela "dentro do elenco de empresas capacitadas
a apresentar uma solução satisf~tória e definitiva à questão
da contaminação por BHC de uma área na Cidade dos Meninos, Município de Duque de Caxias, RJ que, "a proposta
técnico-comercial para prestação de serviços espeCializados
encaminhada por essa empresa atende aos requisitos para
a obtenção de um diagnóstico da situação atual e posterior
solução"; e, finalmente, autoriza a contratação direta dessa
firma para a prestação de serviços especializados em engenharia ambiental, fundamentando-se no inci~O _I'(: do artigo
22 do Decreto-Lei n' 2.300/86.
-~ -~ ~ ....... ~-~~
Em 29-5-91, a equipe técnica da SNVS entendeu que
a proposta apresentada pela PROMON à FJOCRUZ, além
de cara, não atendia adequadamente às
exigências desse Ministério, e resolve -promover uma reunião
com a FIOCRUZ e aLBA para encaminhar soluções. Consensualmente os seguintes pontos ficaram acordados: (a) aLBA
custearia um estudo de avaliação ambiental, tomando como
Ponto de partida a proposta da PROMON~ porém com um
encurtamento dos prazos de execução; (b) aLBA contrataria
os serviços da PROMON. com a infeiveniêii<:::la-TêCiiica da
FIOCRUZ; (c) a FJOCRUZ prepararia uma justificativa técnica para a dispensa de licitação; (d) o estudo das alternativas
de remoção dos. resíduos, sua execução e disposição final seriam incluídos na licitação para as empresas que irianl construir
as casas do "Projeto Minha Gente"; e (e) a Fiocruz atuaria
como interlocutora t_écnica e gerencial entre a LBA e a PROMON. Essas medidas foram comunicadas a Promotoria de
Justiça do Rio de Janeiro, através cio Aviso MiníSieiiàl n"'
740/91.
Em 19-6-91 o Centro de Promoção Social Abrigo do Cristo Redentor publica no Diário Oficial uMa tomada de preços
(n~ 11191) para serviçOs de descontamin_ação, sond~agens, análise e limpeza industrial de terreno situado em Duque de
Caxias- RJ, no valor de Cr$20.000.00 (vinte mil cruzeiros).
Note-se que, de acordo com a proposta apresentada pela PROMON, apenas a primeira fase d_os trabalhQS_ foi orçada em
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros).
Em 27-8-91, a LBA, através do Centro de Promoção·
Social Abrigo do Cristo Redentor, com~nica à Secretaria Na-
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cional de_ Vigilância Sanitária o cancelamento do Edital e
informa que o projeto "Cidade Minha Gente" é apenas uma
idéia em estudo, nada havendo de concreto até aquela data.
Apesar de não existir, no processo, um documento informativo, sabe-se que a promotoria: de Justiça do Rio de Janeiro
arquivou o processo no final do ano de 1991.
_
No final do ano de 1991 e início de 1992, a Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária manteve contatos com o Dr.
Werner Zulauf, ex-Diretor Presidente da CETESB, para que
preparasse Uma proposta que contivesse- os tàinOs de referência para- uina atuação do Ministério da Saúde. Logo a
seguir, o Dr. Werner tornou-se Diretor de Ecossistemas do
IBAMA e os contatos foram transferidos para o Dr. Carlos
Henrique, ex-Superintendente da FEEMA. que-ficou de apresentar a proposta.
Em 5-5-92, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitáríarecebeu da Secretaria Municipal de Ação Social do Município
de Duque de Caxias, o Ofício n' 162/SMAS/92, solicitando
um "laudo técnico conclusívo sobre a contaminação por BHC
na Cidade dos Meninos, pois a V ara de Menores da Comarca
de Duque de Caxias assím exigiu para permitir que menoreS
carentes possam ser matriculados no Centro de Promoção
Social Abrigo do Cristo Redentor.
Análise do problema

1. Não se trata de uma contaminação recente. O BHC
foi abandonado no local há quase 40 anos.
2. Existem informações sobre· formas de descontaminação in situ, com a utilização de calcário e argila.
3. Não existe na literatura cie-ritífica informações-conclusivas sobre os efeitos crónicos em organismos viVOS, inClusive
o homem, decorrentes da exposição ao BHC. -- 4. O BHC é persistente em tecidos adiposas; porém
no ambiente, embora_não tenha uma_ v~~ cuna, sofre degradação em razão das intempéries e da biota do solo, havendo
dados que mostram uma meia-vida de 6 (seis anos) até um
máximo de 10 (dez) anos.
5. A contaminação humana encontrada pelo estudo realizado pela FIOCRUZ não demonstra uma contaminação recente, porém é um indicatívo-importahte de que os niotadores
do local entraram em contato com o BHC durante alguma
fase de suas vidas.
6. Não existem informações sobre ativídade biológica
(inseticida) de BHC ainda encontrado no local.
7. Não existem infonnãções S6Qre a ocorrêriciil e riscos
de produtos de degradação de BHC no ambiente.
8. A extensão (superfície e profundidade) da contaminação não está definida, assim como o comprometimento das
água~ superficiais e Subterrâneas·, de acordo com as características de drenagem do local.
-9. Não existem informações sobre a contaminação da,
área ocupada pelo Centro de Promoção Social Abrigo do
Cristo Redentor muito menos dos indivíduos aí matriculads.
10. O Mínistério da Saúde não possui infra-estrutura
adequada para responder a todas essas indagações, principalmente no que se refere às questões ambientais.
Propostas

1. Solicitar ao IBAMA apoio técnico e colaboração para
o equacionamento dos problemas ambientais, decorrentes da
contaminação por BHC e formas_de descontaminação in situ.
2. Solicitar ao IPCS- Programa Internacional de Segurança Química, ou à OP AS, consultaria internacional para
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indicar os procedimentos para evidenciar possíveis efeitos sobre a saúde humana decorrentes da contaminação por BHC.
3. Solicitarà FIOCRUZ um laudo sobre a possível ocorrência de contaminação de indivíduos matriculados no CentrO
de Promoç_ão Social_ Abrigo do Crísto Redentor, para que
este Ministério possa responder adequadamente ao pedido
da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.- Roque Monteleone Neto, Gerente de Projetos de Saúde DE1EN/SNVS/MS.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL.- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Pre& dente, s~s e Srs. Senadores,
no próximo dia 28 do corrente, -1 Legião Brasileira de Assistência completará 50 anos de sua criação, ocorrida nos idos
de 1942, po:r i'!lidàtiva: de D. Darcy Vargas, esposa de Getúlio
Vargas.
Durante este mês, em todo o Brasil, haverá uma ampla
programação de eventos comemorativos dos 50 anos da LBA,
inidalmente invalida de assistir os familiares dos pracinhas
que foram aos campos de luta da Europa participar· âa II
Guerra Mundial.
Ao longo desses anos, além de cumprir este mister, a
LBA cresceu, ampliou seus objetivos e áreas de atuação, tornou-se numa grande instituição-qi.le tem prestado relevantes
serviços ao País na assistência que oferece às populações carentes. '
Em Sergipe, o Superintendente da LBA, Dr. José Carlos
Martins, já designou comissão incumbida de preparar a programação comemorativa do evento no Estado, quando será
inaugurada uma galeria em homenagem aos seus ex-dirigentes, que durante estes últimos 50 anos contribuíram parã consolidar e fortalecer a instituição, que em todo o país, tem
procurado cumprir as suas finalidades de assistir social e materialmente os necessitados do amparo e assistência do Estado,
tomando-se uma entidade acreditada, nacional, e internacionalmente, este, e dedicada a promoção social às famílias de
baixa renda, da criança ao idoso.
A LBA, hoje, é a nlaior agência de assistência soêial
do país, uma entidade empenhada com resultados extraordinários, no amparo e promoção sócio-económica da população
carente.
Finalizando, Sr. Presidente, associo-me aos_ festejos dos
50 anos da LBA e peço a transcrição com o meu pronunciamento, do artigo publicado no Jornal da Manhã, edição de
1"' de agosto, intitulado, "'LBA vai festejar o seu jubileu de
ouro".
DOCUMENTO A QUE SE REFRE O SR. LO VRIVAL BAPTISTA EM~:;[' ')JSCURSO:
Aracaju, Sábado, I' de Ag?sto de 1992- Jornal da Manhã
LBA VAI FESTEJAR O
SEU JUBILEU DE OURO
A pa~ir de hoje em todo P(!ÍS, e tambéiD:_ em__ Sergipe,
a Legião Brasileira de Assistência intensifica a programação
festiva em comemoração ao transcurSá- dos seus 50_ anos de
criação, que acontece no dia 28 do corrente. Em todas as
Superintendências Estaduais do Órgão serão celebradas missas em ação de graças, acontecerá o lançamento do selo alusivo
à data e homenagens a ex-dirigentes da Instituição serão-pr_estadas.
Em Sergipe, o Suprintendente Estadual da LBA, Dr.
José Carlos Martins, formou comissãci.especial, presidida pela
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Chefe de Gabinete, Raquel Barros, para elaborar a programação que será desenvolvida durante todo este mês, envolvendo as unidades próprias da LBA em todo Estado, assim
oom:o, as entidades Públicas e privadas da sociedade civil organizada, com as quais a Instituição mantém convênios. ·
O ponto alto das festividades vai acontecer no __dia 28
de agosto, dia do aniversário- da LBA, quando_ acontecerá,
no auditório da sede da LBA em Aracaju, a celebração da
missa em ação de graças, seguida do lançamento do selo nacional que marcará o jubileu de ouro da- IDstituiÇão. Também
na oportunidade o Superintendente Dr. José Carlos Martins
inaUgura a nova galeria do_s ex-dirigentes da LBA em Sergipe,
a ser instal~da no lobby do auditóriO~- -- HISTÓRICO - A Legião Brasileira de Assistência foi
criada no dia 28 de ago'sto de 1942 pela então primeira dama
do país, D. Darcy Sarmanho Vargas, como resposta ao desafio
de assistir material e efetivamente as famílias dos soldados
brasileiros que foram para os campos de luta da Europa participar da II Guerra Mundial. Em Sergipe, a LBA nasceu no
ano seguinte, tendo como primeira presidente da chamada
Comissão Estadual da LBA, D. Helena Nobre Maynard.
Ao longo dos· anos a LBA no Pais e em Sergipe tem
prestado relevantes serviços na área de assistência e promoção
social da fann1ia de baixa renda, atendendo desde a criança
ao idoso, o que a consolidou como a maior agência de assistência social do País, reconhecida internacionalmente como organismo eficiente e atuante no~ amparo e promoção s6cio-econômica da população carente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palav~a ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr._ PresidenJe:, S~ e Ses. Senadores,
desde o encontr9 entre o homem ~ o cavalo, há_ milê~ost
sempre existiu a necessidade da doma do- xucro. O _artíi:nai
selvagem precisava ser "quebrado" para poder servir ao homem na sua difícil lida em busca da sobrevivência.
Aos poucos, o homem foi descobrindo o aspecto lúcido
que existia nessa atividade, e nela passou a encontrar prazer
e diversão. Os melhores nesse. trato com o animal passaram
a sér admirados pelos seus companheiros, e inevitáVel competição entre eles se estabeleceu, transformando a doma em
espetáculo a ser visto_ e aplaudido. Um_ espetáculo rude, é
verdade, mas emblemático de toda uma história da luta do
homem pela sobrevivência, em que a destreza vence a força
bruta, e- transforrila o cavalo em companheiro de trabalho
do ser humano.
Esse -é um valor. sagi-ado nos meiOsO-em que a atividad.e
pecuáiiã. prevalece. O ritUal da domesticação do animal selva- .
gem continua sendo uma_ necessidade até os dias de hoje._
Parq os que labutam na criação do gado e fazem disso profissão
e meio de subsistência, domar cavalos é cotidiano e paixão.
Daí resultou o rodeio, hoje disseminado em todo o Brasil,
frUto de grande vocação pecuária no País, e praticit:do em
cerca de 850festas e-competições a cada ano, ilas·m.ars· diversas
regiões brasileiras. Elemento indispensável nas grandes festas
agropecuárais, o rodeio fá- reUD.e contingente expressivo de-peões e outros profissionais, que a: ele se dedicam de forma
peililanente, Coiltribuindó para o seu ·aperfeiçoarrientO e disse_rrii_li_ãção. As práticas desportivaS suigidas espontaneamente~
como resultado de manifestações de identidade cultura, encontram grandes obstâculos de natureza prática e legal à sua
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organização no Brasil, por falta de mecanismos ágeis que
pennitam o seu reconhecimento e ordenamento como esporte.
O próprio Conselho Nacional de Desportos reconhece
esse problema na Recomendação CND n" 1/88, na qual considera que "os requisitos para o reconhecimento de uma modalidade desportiva na Lei n• 6.251/75 e no Decreto n• 80.228177,
são todos subjetivos e permitem várias interpretações". Por
isso, recomenda que "seja definida uma política mais evidenciada de reconhecimento das novas modalidades ·desportivas
surgidas, com um acompanhamento mais efetivo da realidade
desportiva nacional e até com campanhas específicas neste
sentido".
Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresentei projeto de lei ao Congresso Nacional, pedindo ao Parlamento o reconhecimento dessa prática como modalidade desportiva, para todos os efeítos da legislação que hoje rege
a atividade esportiva em território nacional.
É nesse contexto que venho hoje a esta tribuna apelar
aos meus nobres pares e aos Senhores Deputados Federais
no sentido de uma rápida tramitação do PLS n• 338/91, que
já COnta com pareCer favorável, de autoria do ilustre Senador
Coutinho Jorge, na Comissão de Educação, para onde foi
remetido pela Presidência desta Casa para decisão de catáter
terminativo.
-Os motivos para isso são inúmeros, ·a começar pela própria necessidade de organização dessa atividade esportiva.
A formação de ligas, amadoras e profissionais, federações
e confederações depende do reconhecimento do rodeio como
esporte.
Também a proteção legal à atividade dos profissionais
que atuam nesse campo não pode ser pensada sem que o
rodeio tenha sua existência acatada oficiãlmente. Essa _atividade atualmente é praticada sem que se dê qualquer amparo
a esses destemidos peões e suas famílias. Numa atividade
de alto risco como essa há, sem dúvida, a necessidade de
um mínimo de garantia em casos de; acidentes, que podem
resultar em morte ou invalidez. Da mesma fon;na, a organização dos profissionais do rodeio em entidades de classe passa
pela oficialização dessa atividade.
Outro aspecto da necessidade de reconhecime:pto do rodeio como esporte é a importãncia econômica que tem em
si e como elemento de divulgação e atração em tomo das
festas da pecuária, que movimentam, hoje, algo em torno
dos 15 milhões de dólares por ano em todo o País.
Espero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que V. Ex•~ compreendam que uma atividade como essa, de relevante interesse
económico, que dá sustento a uma grande quantidade de pessoas nela envolvidas, e que representa sérios riscos para os
seus praticantes, precisa ser regulamentada, de forma que
todos se beneficiem disso.
Ademais, entendo que devemos reconhecer as práticas
emanadas da nossa cultura, e dar-lhes o apoio devido para
que assim vá se construindo, aos poucos, mas de maneira
sólida, a cultura brasileira, com seus valores próprios e uma
identidade na qual possamos nos reconhecer e dela nos orgulharmos.
Reitero, assim, meu apelo a V. Ex~ para ·que se empenhem na aprovação do projeto que dará melhores condições
à prática do rodeio no Brasil.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Presidência, nos termos do§ 49 do art. 155, do Regimento Interno,
declara encerrada a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 283, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 283, de
1992, de autoria do Senador_Hi.unberto Lucena, solicitando,
nos termos regimentais, a trasncrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "A Questão Militar", de autoria
do Senador José Sarney, publicado no Jornal Folha de S.
Paulo, de 1• de maio de 1992.
-2REQUERIMENTO N' 325, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 325, de
1992, de aUtoria do Senadof Nelsqn Carneiro~ solicitando,
nos tennos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Deterioração da Cidadania", publicado
no J ornai O Globo, edição de 21 de maio de 1992.
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 9, DE 1990

Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara
n• 9, de 1990 (n•~4.432/89, na Casa de origem), que cria o
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providências, tendo
PARECERES
-sob n9 237, de 1992, da Comissão de Educação, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e
-de Jl'lenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorá·
vel ao projeto e contrário ao Substitutivo da Comissão de
Educação.

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 10, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre critérios para outorga e renovação de conces·
são ou permissão de serviço de radiodifusão sol)ora e de sons
e imagem, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator. Senador
Meira Filho, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 26 !71iiiUtos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

SENADO FEDERAL
·.SUMÁRIO
1 - ATA DA 151• SESSÃO, EM 13 DE AGOSTO
DE 1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República.
- N' 281/92 (494/92, na origem), de agradecimentii

de comunicação.
--1.2.2 - Oficios do Sr. 1• Secretário da CAmara dos
Deputados.

- N~ 194/92, comunicando o arquivamento âo Projeto
de Lei do Senado n' 35182 (n' 8.322/86, naquela Casa),
que institui comissão para coibir o uso indevido do poder
económico ou da estrutura administrativa no processo elei-

toral.
- N9 195/92, comunicando '? arquivamelito âã--Proposta de Emenda à Constituição n• 6191 (n' 75191, naquela
Casa), que dá nova redação à letra b do inciso X, do
§ 2• do art. 155 da Constituição Federal.
N 9 196/92, comunicando o arciuiyamento do Projeto
de Lei do Senado n' 261189 (n' 5.000/90, naquela Casa),
que acrescenta dispositivos, após o art. 242, do Título II
do Código Eleitoral - Lei n' 4.737, de 15 de julho de
1965, com suas alterações.
1.2.3 - Requerimento
- N' 610192, de autoria do Senador Onofre Quinan,
solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de
Lei da Cãmara n' 56191 (n' 1.491-C/88, na origem), que
"disciplina a criação do Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste".
1.2.4 - Comunicação da Presidência
- Recebimento da Mensagem n' 280192 (n' 469/92,
na origem), pela qual o Senbor Presidente da República,
solicita autorização para que a União possa contratar ope-

ração de crédito externo no valor de oitenta milhões-de
dólares norte-americanos), para os fms que específica.
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO - Seminário SOS
Pernambuco.
SENADOR COUTINHO JORGE - Zoneamento
eçológico económico_da Região Amazôriica.
SENADOR JOÃO CALMON - Posse do Senador
Marco Maciel na Academia Pernambucana de Letras.
_1.2.6 - Requerimentos
_----:: N9 611/92,_ çle autoria do Senador Júlio Campos,
solicitando a transcrição, nos_Anais do Senado Federal,
da matéria: "Condições prévias para um consenso nacional
sobre o ajuste fiscal", de autoria do Dr. José Carlos Graça
Wagner.
- N9 612192, de autoria do Senador -OdaCir _Soares,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
d_o prop.unciamento feito pelo Sr. Ministro da Agricultura
e Reforma Agrária, At~tonio Cabrera Mano Filho, no Palácio do Plana)to, dia 6 <!e agosto próximo passado, ao lançar
o novo pacote agrícola.
1.2. 7 - Leitora de projeto
~Projeto de Lei do Senado n9124, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe-sobre a obrigatoriedade de utilização, das operações de crédito rural, de
10% (dez por cento) dos recursos captados em depósitos
de poupança.
1.2.8- Requerimento
- N9 613/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
.solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa,
no próximo dia 14 de agosto. Aprovado.
1,2.9 - Comunicação da Presidência
-Recebimento do Aviso n' 1.143, de 11 de agosto
corrente, pelo qual o Ministro de Estado da Economia,

6616 Sexta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Agosto de 1992

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MANOEL VILELA DE li!AGALHÁES
Diretor-Oeral do Seudo Federal
AGACIELDASILVA MAIA

Jmpre11o sob reapouabilidade da 'Mau do Senado Federal

Dlretor l!!ec11tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Dlretor Admbli&tJativo
Semestral ......-····-···-----··------·-·--·-·-Cr$ 70.000.00

LUIZ CARLOS BASTOS

Diretor Iadut:rial

FLORiAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Tiragem 1.200 exemplares

Dlretor Adjunto

Fazenda e Planejamento, comunica ao Senado que a dele-

gação brasileira enviada ao Clube de Paris para participar
de reunião multilateral de renegociação da dívida da República da· Zâmbia para com o Brasil, outorgou 'tratamento
concessionai àquele país, concedendo prazo de 16 anos

de carência para o pagamento, à taxa de juros de mercado.
Comunica, ainda, que aquele Ministério e o Banco Central
do Brasil estão tomando as devidas providências para encaminhar, à consideração do Senado, o necessário pedido
de ratificação do Acordo.
-

Recebimento da Prefeitura Municipal de Guinia-

pennissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens. Aprovado o projeto, ficando prejudicado o substi-

tutivo. À Comissão Diretora para redação final.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Crise política brasileira.

SENADOR ÁUREO MELLO- Falecimento do Jornalista Josué Cláudio de Sousa.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Homenagem
póstuma ao advogado cearense Itamar Espíndola.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Papel

rãnia, Estado de Minas Gerais, do Ofício n• S/21, de 1992
(n' 86/92, na origem), solicitando, nos termos da Resolução
n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para contratar operação de crédito no valor de trezentos milhões de

da imprensa no esclarecimento da população a respeito
dos fatos concernentes às denúncias de corrupção envol-

cruzeiros, para os fins que especifica.

tro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro, ao Requerimento
n~" 372192, de sua autoria, de informações a respeito do
motivo pelo qual a Embraer acatou os pedidos de conversão
de debêntures em ações preferenciais.

1.3- ORDEM DO DIA

.

.

Requerimento n• 283, de 1992, de autoria do ·senador
Humberto Lucena, solicitando, a transcrição nos Anais

vendo o Sr. Paulo César Farias.
SENADOR PEDRO SIMON - Resposta do Minis-

do Senado Federal, do artigo intitulado "A Questão Mili-

SENADOR NELSON WEDEKIN- Gravidade dos

tar", de autoria do Senador José Samey, publicado no
jornal Folba de S. Paulo, de 1• de maio de 1992. Aprovado.
Requerimento n' 325, de 1992, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando, a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do artigo ·~Deterioração da Cidadania",

conflitos entre sem-terras e forças policiais nos Municípios

publicado no jornal O Globo, edição de 21 de maio de
1992. Aprovado.
Projeto de Lei da Cãmara n• 9, de 1990 (n' 4.432/89,
na Casa de origem), que cria o Programa Diário do ConM
gresso Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder
Legislativo na televisão, e determina outras providências.

Discussão adiada, para o dia 11 de setembro, nos termos
do Requerimento n• 614/92.
Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991, que dispõe
sobre critérios para outorga e renovação de concessão ou

de Campos Novos, Chapecó e Abelardo Luz, em Santa
Catarina.
1.3.2 -

Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são

1.4- ENCERRAMErfi'O
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N•' 295/92, 297/92, 304/92 (republicações) 326 a
329/92.
3 - PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- N" 48 a 50/92
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6....: COMPOSIÇÃO DASCOMISSÕESPERMANEN-.
TES
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Ata da 151• Sessão, em 13 de agosto de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINU70S, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Antonio Mariz Beoi Veras - Carlos Patrocfnio - asar Dias - Dario Pereira - EleJo Álvares - F.speridiao Amin - Garibaldi Alves
- Guilherme Palmeira - Henrique Alme.ida - Hydekel
Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jolio Calmon - Jolio
França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - José Richa - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourlval Baptista - Magno Bacelar - Mário Covas - Mauro Banevideo - Raimundo Ura - Ronan Tito - Valmir
Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Magno ·Bacelar) -A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
N'281, de 1992 (n' 494/92, na origem), de 11 do corrente,
de agradecimento de comunicação, referente à aprovaÇão da
matéria constante da Mensagem SM n• 158, de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Expediente
lido irá à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 610, de 1992
Senhor Presidente, Requeiro nos tennos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia

do PLC n• 56, de 1991 (Projeto n' 1.491-C, de 1988, na Cámara
dos Deputados), de autoria do Sr. Deputado Antônio de Jesus, que ..disciplina a criação do Banco de De.senvolvimento
do Centro-Oeste".
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1992. - Senàdor Onorre
Quinan.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -

O requeri·

mento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
A Presidência recebeu a Mensagem n"' 280, de 1992 (n9
469192, na origem), de 6 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente .da República, nos termos do art. 52, inciso V,

da Constituição, solicita autorização para que a União possa
contratar operação de crédito externo no valor de oitenta
milhões de dólares norte-americanos, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Há oradores
inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o

OFÍCIOS

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid~nte
e Srs. Senadores, há pouco tempo, realizou-se, em meu Esta-

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
- N~' 194/92, de 12 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1982 (n• 8.322186,
naquela Casa), de autoria do Senador Itamar Franco, que
institui comissão para coibir o uso indevido do poder económico ou da estrutura administrativa no processa eleitoral.
- N~ 195/92, de 12 do corrente, comunicando o arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição n' 6, de 1991
(n• 75/91, naquela Casa), de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
à ietrab do inciso X do parágrafo 2' do art. 155 da Constituição
Federal; e
- N~> 196/92, de 12 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 261, de 1989 (n'
5.000/90, naquela Casa), de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, que acrecenta dispositivos, ap6s o artigo 242
do Título II do Código Eleitoral- Lei n' 4.737, de 15 de
julho de 1965, com suas alterações.

do, o Seminário SOS Pernambuco - I Fórum de idéias e
soluções.
· O encontro foi organizado pela Fundação Joaquim Nabuco, que vem tra~endo uma rica contribuição ao estudo de
nossos problemas sociais e econômicos, e pelo Jornal do Co-

mércio. Tem por objetivo debater a situação do Estado e
procurar encontrar os caminhos de sua recuperação.
Das lideranças políticas e empresariais, sindicatos, intelectuais, pesquisadores e jornalistas que se reuniram lá, é
de se destacar, Sr. Presidente, a presença, em debate, de
cinco ex-Governadores -Cid Sampaio, Moura Cavalcanti,

Roberto Magalhães, Carlos Wilson, Gustavo Krause -

e,

também, o nosso Líder do Governo no Senado, e ex~Gover
nador, Marco Antônio Maciel.
Empresário bem-sucedido, Cid Sampaio integrou esta
Casa, deixando, aqui, a marca de sua inteligência, de seu

acendrado espírito público. Roberto Magalhães compõe hoje,
com brilho, a Bancada de seu Estádo na Câmara dos Depu·
tados, onde Carlos Wilson e Gustavo Krause, até há bem
tempo, exerceram, também com destaque, mandatos.

poli.~
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Afastado das lides políticas. Moura Cavalcanti guarda a mesma sensibilidade para as realidades da administração que demonstrou nas funções de Presidente_ do Incra e__Ministro da
Agricultura do Governo GeiSel. Todos eles, Sr. PreSide-nte,
Srs. Senadores, com a perspectiva que o desempenho das
funções públicas e o elã de _estadistas são dotados, trouxeram
a mais percuciente análise dos problemas da região, concordaram - segundo a síntese elaborada pela imprensa - que
é necessária a retomada do crescimento de Pernambuco e
insistifam que o cbriSenso é fundamental para a superação
dos problemas enfrentados pelo Estado.
Para um, Pernambuco deveria buscar os exemplos de
seu passado, reiterando sua grande contribuição à história
e reafirmando, assim, a "govemabilidade, a dignidade e o
respeito" de que já ofereceu tantas provas. Para outros, os
problemas que afligem agora o Nqrdeste seriam frutos dos
fatos ocorridos nos últimos sessenta anos, quando o poder
público teria marginalizado a região em relação ao Centro-Sul
do País.
O declínio das vocações históricas do Estado, a ausência
de novas opções de investimento e crises de lideranças seiiam,
para um desses ex-governantes, as principais ·ae nossas questões. E denunciou ele: "Enquanto a Bahia conseguiu quatro
bilhões de dólares só para o pólo petroquím:ic<J de Camaçari,
Suape - o porto em que Pernambuco deposita tantas esperanças- não foi concretizado".
_ _ . _ .. .
_
No momento, faço juStiÇa ao S-enador Marco António
Maciel, ex-Governador de- Pernambuco', que ini~iou "aquelegrande trabalho. Precisamos, Sr. Presidente, fazer com que
a Bancada de Pernambuco, unida, exijá -do Governo Federal
as verbas que estão no Orçamento para a continuaçãO daquela
grande obra, que será um marco no desenvolvüpento de_ Pernambuco.
____ -· _ _ __
~- --·......
__
_
Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, orgulho~me
de Pernambuco, que dá essa prova, à margem das diferenças
ideológiCas, das separações partidárias, de que se pode unir
em um debate tão elevado, em um primeiro e tão relevante
passo para que se enfrentem decididamente as amarras de
nosso subdesenvolvimento.
Voltarei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, às conclusões
desse debate tão logo receba a do~mentação fip.al do encontro. Insistirei aqui nesses temas, nas linhas piíoritárias que
resultaram em um consenso nesse seminário que reuniu a
elite política, empresarial, intelectual do meu Estado.
O que me anima, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que
me dá júbilo neste registro, é que se demonstrou a união
de toda a sociedade em definir um projeto de desenvolvimento
realista, conseqüente. A disposição e a força para executá-lo
somente dependerão da junção d~sses nossos esforços.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte díscurso. Sem revisão do orador~.)- ~r. Pre~ident~_,
Srs .. Senadores, pode parecer a V. Ex~ estranho qUe, em
meio a tantas manifestações acerca dos atuais escândalo~_ no
âmbito da Administração Federal e que nos cobre_ de indignação e vergonha, eu ocupe a tribuna para falar de um assunto_
de natureza técnica, de suma irilportàn.Ciã-para o meu E-_stado,
para a Região Amazónica e para o País, qual seja a realização
do zoneamento_ ecológico-económico. Mas,_ se _assii_Il o faço,
é porque confio no_ funcionamento das insti~uiçõ~:s- d~niocrá-
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ticas, que continuam cumprindo a sua rotina, a despeito da
crise de moralidade instalada no Governo. Confio, sobretudo,
que a verdade e a justiça prevalecerãO. Portanto, não podemos
aguardar o final desse processo para retomar questões qtie
consideramos importantes, mas tratá-las concomitantemente
ao problema que ora ivestigamos.
O zoneamento ecológico-económico do País é o instwmento técnico indispensável à ordenação do território, entendido como a expressão espacial de políticas económicas, so- Ciais, culturais e ecológicas, que visam maximizar ;·com racionalidade, o uso territorial, com respeito, sobretudo, ao meio
ambiente, bem como visam reduzir as disparidades regionais,
mediante melhor distribuição das atividades produtivas e de
controle e proteção ambiental.
O Governo do Estado do Pará assinou!_ no ffuã.l_ do _mês
~_;julho passado, um convênio com a Secretaria de Assuntos
Estratégicos para execUção do programa de zoneamento económico-ecológico do nosso Estado. A assinatura desse convênio faz _parte de um programa nacional, fegido pelo Decreto
Federal n9' 99.540/90, e coloca o Pará como pioneiro na execuÇão do projeto de racionalização dos seus recursos naturais.
O programa terá a duração de quatro anos, envolvendo_
recursos da ordem de 27 milhões de dólares, sendo 30%-contrapartida estadual. A área.total abrangida corresponde, aproximadamente, a 40% do território paraense, tendo sido excluí- _
das as áreas indígenas, de uso espeCial das Forças Arinadas,
_de provável inundação pelos lagos que seião forinados pelas
barragens das hidrelétricas, de faíxa de fronteiras, das áreas
do IBAMA e as áreas indicadas como de "preservação" por
conversão da dívida externa do Governo do_ Pará. Essa exclusão obedeceu a critérios técnicos e económicos.
O zoneamento abrangerá oito_ zonas selecionadas (Nordeste paraense, Marajó, Baixo Amazoõ.as, Xingu, Tapajós-Jamanxim, Rio Pará-Tocantins, Carajás e sul do Pará), tendo
como órgão responsável o Instituto de Desenvolvimento Económico-SoCial do Pará - IDESP.
A execução seráfeita nas escalas de 1:250.000e 1:100.000,
efetuando levantamento de dados temátiços básicos referentes
à geologia. geomorfOlogia, pedologia, climatologia, hidrologia, vegetação, fauna e sócio-economia. As imagens de satélites (LANDSAT-TM), cruzadas com outras informações,
permitirão identificar áreas propícias à agricultura, à pecuária,
para a mineração, e auxiliarão na definição de políticas espaciais específicas, concretas, para o Estado.
Sr: Presidente, Srs. Senadores, se enfatizo a importância
desse convênio para o Estado do Pará e para a Amazônia,
é porque o considero um marco inicial para o desenvolvimento
sustentável da região e do País. É evidente que os demais
Es!ados_também. executarão o zoneamento em seu~ territóriOs,
mediante, é claro, a assinatura de convênios senielha_ntes.
Isso nos dará oportunamente a visão macro. integrada, da
região.
----Após quinze anos de luta e de muito discurso, o zonea- mente económico e ecológico sai do campo da teoria para
~prática. TOdos sabemos que é uma atiVidade onerosa que
envolve altas somas de recursos financeiros e exige recursos
humanos especializados. Mas, é preciso fazê-lo, sob pena de
continuarmos com o atual modelo de ocupação da região,
Q. que muito prejudicou o equilíbrio do seu ecossistema.
.
~je, nenhuma intervenção no espaço económico deverá
ser feita sem o conhecimento científico aprofundado de sua
r~idade. A Amazónia deve ser contemplada com o projeto
de desenvolvimento harmónico onde a dinâmica da moderni-
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zação e crescimento não ameace o seu maior patriniôn10 e - -Coin isso poderemos, depois de elaborado esse projeto, iniciar
não coloque em risco a soberania nacional.
uma_ tomada de decisão muito mais racionaJ e coei:ellte no
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, é evidente que a nossa
esPã:co paraense. Desta forma, poderemos definir u-m_ Piãno de desenvolvimento que leve em consideração os aspectos
Amazónia, lamentavelmente, desde a década de 60, vem sendo ocupada de forma irracional, sem uma base científica e
do meio ambiente.
Assini, nO nosso entender, esse projeto deve ser, também,uma base técnica que orientasse a ocupação ou a implementação de grande projetas.
.
elaborado por todas as outras Unidades da Amazónia, p-ara
Cito, por exemplO~'á iffiplementação cte Um projeto mUito
que nós possamos ter um conhecimento detalhado da realiconhecido que é a Rodovia Transamazóliica. Não se discute,
dade Amazónica, e partindo daí, iniCiarmos a elaboração- de
uma proposta concreta de intervenção para a Amazônia, u:mâ ·.
ainda hoje, a importância daquele projeto, mas Se questiona
a forma, a estratégia e o ãéômp3nhamento daquele projeto
proposta que não repita os equívocos das políticas de incenque alocou para a importante Região da Amazônia um COJ,ttintiv?s fiscais que alocaram um projeto- de fomra equiyocada, _
errónea, trazendo seqüelas, sobretudo, para o futuro ecológico·
gente de população da Região Centro-Sul brasileira quê, la_
mentavelmente, pela má condução do-programa e do projeto, da região.
estão abandonadas integralmente naquela grande rodovia fePortanto, aqui estou para saudar esse feliz empreendideral.
mento de se iniciar, a nível estad~al, o zoneamento econ.ómico
O projeto, na sua-eSSénCla--;TiiiziaiijUíYOcOs,- niãs iquÍvoe ·ecológico, que é o instrumento único-- capaz de permitir
cos baseados, sobretudo, na falta de conhecimento, na falta
que se possa ocupar de forma racional e coerente esse espaço
do entendimento da realidade amazónica, e por isso ás con-seríqtifssimo que é a Arilazónia- para qUe, Com isSO',- tenhamos
qüênicas, hoje, são evidentes.
condições de defiriir políticas ec_onómicas, sociáísoe eCólógicas
9utro exemplo claro em _relação à ocupação da Amazônia
~e~~~tes~ nnegradas~ qU::e_ ~en_tem Compatibilizar aquele binófoi a política de incentivos fiscais que, por e·xeinplo, devastou
mio 'que a Rio-92 qUis -expréSsai" ria Declaração do Rio, na
a chamada região sul do Pará, a região abaixo do grande
Agenda 21, por fim, nos documentos que envolveram as duas
grandes convenções aprovadas no Rio de Janeiro e,. dessa
centro Carajás, onde unla área de floresta de mata densa,
"apta a um programa de desenvolvimento florestal, foi integralforma, possamos viabilizar o desenvolvimento amazÓnico;
mente devastada para a implementaçãQ de uma pecüária ex- compatibilizando-o com a preservãção e com o respeito ao
tensiva, totalmente incoerente em relação àquela região, es- meio ambiente.
quecidos de outras áreas importantes, como o Biixo AmaEsse é o _caminho que se inicia agora, embora tardio,
zonas.
_
.
_
mas ainda importante.
---Precisamos disseminar, acelerar esse processo;-para ·que
O Estado de Roraima, para dar dois exemplos, tem várias
áreas de campos naturais aptas para a implementação da pe- possamos ter, em breve, condições de realizar Uma proposta
coerente em favor do desenvolvimento da nossa grande _Recuária.
'
'
gião Amazónica.
·
Isto tudo evidencia o quê? Um total equívoco nos planos,
Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
eram
estas
as
consideprogramas e intervenções do Governo Federal na Amazônia.
Faltava, e falta ainda, para essa intervenção racional na Ama- rações que desejava tecer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
zônia, o conhecimento, a base científica.
V árias vezes dissemos aqui que a solução correta seria
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
a implantação do chamado zoneamento económico-ecológico
palavra ao nobre Senador DirCeu Carneiro. (Pausa:.) _ - · · '
através das várias regiões com aptidões típicas. Áreas mineS. EX' não está presente.
·
· · ·
rais, áreas Voltadas para a pecuária, áreas voltadas para floConcedo
a
palavra
ao
nobre
Senador
PedrO
Simon.
resta de rendimento, áreas voltadas para a ocupação das várais
S. Ex~ declina da palavra.
tribos indígenas, que elas fossem definidas de forma clara
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
e precisa num grande projeto, num grande documento que
Filho. (Pausa.)
seria transformado em lei, da mesma forma, como na área
S. Ex• não está presente.
urbana, temos o zoneamento urbano transformado em Ieit
Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
definindo-se as várias atividades que deverão ser desenvolO SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCUR-.
vidas no espaço urbano. Assim, se faz necessário que a· Ama;.
SOQUE, ENTREGUE Â REVlSÃ6 DO ORADOR,
zôniit. seja zOneada de acordo com as suas aptidões, a·s suas
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. ·.
possibilidades de usos alternativos. Dessa fonna, p<>âerlamos
Durante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. M agcriar áreas de preservação e exploração racional das várias
no Bacelar, deixa a cadeira da presidtncia, que é ocupaatividades económicas. Nesse sentido é que o zoneamento
·
da pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário.
económico-ecológico é fundamental, porque vai dar o embasaDurante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr._ Dirmento para apreensão e conhecimento do espaço amazónico.
ceu Carneiro, 19 Secretário, deixa a cadeira da presiSaudamos esse trabalho, que está sendo desenvolvido,
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presipor melo da Secretaria de Assuntos Estratégicos, embora,
dente.
no nosso entender, de fonna muito lenta uma vez que a SecreDurante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. Mautaria está elaborando um projeto na escala de 1:100:.000. Porro Benevides, Presidente, dei~a a cadeira da presidência,
tanto, dando um conhecimento muito genérico do espaço sóque é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário.
cio-económico da nossa grande região amazónica. E caberia
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
a cada Estado, a cada unidade da Federação a responsabilidade de detalhar esse zoneamento a nível estadual. O Go-Alb,aoo Franco -Alfredo Campos - Amazonino Menverno do Estad_o do _Pará se antecipou e iniciou esse projeto des - Aureo Mello - Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de
de detalhamento, numa escala de 1:250.000 até 1:100.000. Carvalho -Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dirceu Caro
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neiro- Enéas Faria- Epitácio Cafeteira _:Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg -Gerson CafuataHugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva Jarbas Passarinho - Josaphat Marinho -José Eduardo José Fogaça -José Paulo Biso! - Júlio CampoS - Jutahy
Magalhães - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa- Meira Filho -Moisés Abrão - Nelson Carneiro
- Nelson Wedekín - Ney Maranhão - Odacir Soaies Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi. ·

Agosto de 1992

I - estabelec~:çá os c:p.etérios -e Os períOdos de dispensa
do direcionamentp, --para- as operações de crédito rural, dos
recursos captados em depósitos de poupança, quando as instituições financeiras precisarem atender requerimentos legais
-do Sistema Financeiro de Habitação:
I I - expedirá as normas necessárias à Operaciõnalização,
acompanhamento e fiscalização desta lei.
-Art. 4~> Esta le_i entra em vigoi' ·na data de sua publicação.
...
.
Art. sçi Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ secretário.

Justificação
O projeto de lei aqui apresentado_ tem como objetivo
São lidos os seguintes:
garantir aos produtores brasileiros acesso a uma fonte de recursOs com que contavam desde 1988, através da Revolução n~>
1.520, de 21 de setembro do mesmo ano.
REQUERIMENTO N• 611 DE 1992
_ Esta Resolução foi substituída pela Resolução do Banco
Requeiro, nos termos regimentaiS, a trailsctiçãri no~> Central n• 1. 745, de 30 de agosto de 1990, permanecendoAnais do Senado ~ederal, c;ta matéria "Condições prévias para assegurado ao produtor rural acesso· aos recursos oriundos
um consenso _nacio_nal SQbr_e_ o _ajust_e _flsç:ar·.L~m ~~!~ção à dos depósitos de poupança.
reforma tributária em si e à chamada reforma d~ -:Es~ado, _
. - :am 24 de janeiro de 1992, por mciô da CircUlar ·do Batico
de autoria do Dr. José Carlos Graça Waguer.
.
9
Sala das Sessões,13 de agosto de 1992-:- Senador Jlilio Central n 2.126, foi alterado para zero o percentual de direcionamento dos recursos captados em depósitos -de poupança
Campos.
para operações de crédito rural.
(Ao exame da Comissão Diretára.)
· _NQ -inoniento, _;:ttu~, quando os recursos disponíveis para
os produtores rurais são inSuficientes para atender a·demanda
por crédito, entendemos que deve ser mantida a disponibiREQUERIMENTO N• 61Z DE 199Z
lidade de dez por cento dos depósitos de poupança para finan·
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro . ciamento da ativi.dade _agrícola.
a transcrição, no Anais do Senado Federal, do pronunc_iaAcreditando que a solução da crise brasileira passa pelo
mento feito pelo Senhor Ministro d~ Agricultura ~ Reforma
fortalecimento e modernização do setor rural, julgamos que
Agrária Antonio Cabrera Mano Ftlho, no Palácro do Pia·
a aprovação do presente projeto contribuirá para o estabelenalto, dÍa6 de agosto p.p., ao lançar o Novo Pacote Agrícol~.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1992. -SenadorOdaetr cinientó de uma política creditícia mais compatíver com as
reais necessidades dos agricultores brasileiros.
Soares.
Em face do exposto, esperamos contar com o apoio dos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --De acordo ilustres membros desta Casa para a aprovação da nossa propocom o art. 210, § 1~,-do Regi.niento Interno, os requerimentos sição. ·
·
serão submetidos ao exame da Comissão Diretora. _ _.
Sala das SessõeS, 13 de agosto de 1992. -Senador Mareio
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretáno. Lacerda.
·
·
·
É lido o seguinte: · ·
CIRCULAR N•Z.1Z6 .
PROJETO DE LEI DO SENADO N•1Z4, DE í99Z
Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização, oas ope·
rações de crWto rural, de 10% (dez por cento) dos recursos captados em depósitos de poupança.

O Congresso Nacional decreta:
.. ·
..
Art. 1• As sociedades de crédito imobiliárío passam a
integrar o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).
Art. 2~' Ressalvado o disposto ao art. 3~>, inciso I, as
sociedades de crédito imobiliário e os bancos mdltiplos com
carteira de crédito imobiliário direcionarão para operações
de crédito rural 10% (dez por cento) dos recnrsos captados
em depósitos de poupança.
.
Parárafo único. Os recursos assQn captados serão:
I - atualizados pelos mesmos índices de correção dos
depósitos de poupança livre;
II -aplicados nas operações enquadrados no Manual de
Crédito Rural (MCR).
. ·· -- . . .
Art. 3~> O Poder Executivo, pelo seu órgão compefé:hfe_:__

. Alterar o percentual de direcionamento de que trata
o art. Z• da Resolução n•1.745, de 30-8-90.
ComuniCamos que a Diretoria do Banc9~ Ç~ÇJ.tr.al d_q Br<l:sil, em sessão realiZada em 24-1-92, _com base no art. 59 ~a
Resolução n• 1.745, de 30-8-90, decidiu:
... _
.
~~- Art. 1<:> A_lte~a parazero o percentual de direcionamento
dos (ecursos captados em depósitos de poupança para opera- ·
ções de ci-édito ru.ral, a que se_ ~efere o, ~rt. 2<:>, caput, da
Resolução n•J.745,_(]e 30-8-90.
_Art. 2~> Para fins do direcionai!lento de que trata o item
I da Resolução n• 1.446, de 5-1-88, com a redação que lhe
foi conferida pelo item I da Resolução n' 1.520, de 21-9-88,
as operações de crédito -rural realizadas passam a ser conceituadas como operações da faixa livre.
Parâgrafo úniCo.·· As operações de crédito rura! referidas
neste artigo Dão poderão ser computadas_ para sahsfaçã? da
exigibilidade prevista no Manual de CrédJto Rural, Capitulo
6, Seção 2 (MCR 6-2).
.
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Art. 3-? Esta Circular entra em vjgor_ rtã ·ctata de sua
publicação, ficando revogadas as Circulares n9'l 1.820, de
21-9-90, eZ-077, de 7-11-91.
Brasília (DF), 24 de janeiro de 1992. -Gustavo Jorge
Labojssiere Loyola, Diretor.
---
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Nacional, em sessão de 29-8-90. tendo em vista as disposições
do art. 4':>, inciso IV, da referida Lei n9 4.595, e do § 39 do
art. 7• da Lei n• 4.829, de 5'11-85, resolveu:
Art. 19 Admitir como integrantes do SisteW,a Nacional
de Crédito Rural (SNCR) as sociedades de crédito imobiliário.
Art. 29 Determinar que as sociedades de crédito_hnobiRESOLUÇÃO N• 1.520
liário" e os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário
direcionem para Operações de crédito rural o percentual míniO Banco Central do Brasil, na forma do art. 9• da Lei
mo de 10% (dez por cento) dos recursos captados em depósitos
n• 4.595, de 31-12-64, toma público que o Conselho Monetário
de poupança, equivalente a, no mínímo, 50% (cinciüfmta: por
Nacional, em sessão realizada nesta data, tendo em vista o
cento) dos recursos de que trata a alínea "c" "do item I da
disposto no art. 7• do Decreto-Lei n• 2.291, de 21-11-86, ReResolução n• 1.440, de 5-1-88, com a redação .que lhe foi
solveu:
conferida pelo item I da Resolução n• 1.520, de 21-8-88.
9
I-alterar o item I da Resolução n 1.146, de 5-1-88,
§ 19 O montante de que se trata deverá ser atingido
que passa a· ter a seguinte redação:
mediante
o direcionamento de, no mínimo, 50% (cinqüenta
"I- Estabelecer que os recursos captados em depósitos
por cento de captação líquida mensal de depósitos de poude poupança pelas sociedades de crédito imobiliário, associapança verificada a partir da posição de 31-7-90.
ções de poupança e empréstimo a caixas· eCOriômicas térão
- § .2'~ referido.s recursos deverão ~er aplicados em operao seguinte direcionamento básico:
çõês enquadradas no MCR M 3, facultada sua aplicação em
a) os seguintes percentuais em encaixe obrigatório do.
Depósito Interfinanceiro vinculado ao Crédito Rural (DIR),
Banco Central, cnnforme o disposto· na regulamentação ein
Instituída pela Resolução n"' 1.702, de 25-4-90,-e regulamenvigor: -10% (dez por cento), para os depósitos de poupança
tado pela Circular n• 1.086, da mesma data.
captados nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bilhia,
§ 3• Os recursos aplicados na forma deste artigo deveCeará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
rão ser atualizados pelos mesmos índices de atualização dos
Graiide do Norte, Rondônia, Sergipe e Territórios Federais;
depósitos, de poupança livre.
---15% (quinze por cento), para os depósitos captados nas
Art. 39 Estabelecer que ficam dispensadas da presente
demais UQidades.da Federação;
obrigatoriedade às Instituições que, em 31-7-90, apresenta·
b) os seguintes percentuais, no míniino, em financiamen:.
tos habitacionais; -70% (sententa porcenro;,-pãr-a-os-de-pó:. - rem, como resultados da aplicaÇão de fóimida abaixo, índice
igual ou superior a 1,0 (um).
sitos captados nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ba:.. ·
Fl-RRR
hia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Pi:üií,
onde:
Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Territórios FedeOP'+ OIR
rais;-- 65% (sessenta e cinco poi' Cehto), para os depósitos
ia = índice apurado
captados nas demais Unidades da Federação.
FI = financiamentos imobiliário_s" Concedidos no âmbito do
c) recursos rema11e.scentes em disponibilidades financeiSistema Financeiro da Habitação (SFH)
~
ras e em operações_de faixa livre, conforme regulamentaçãodo Banco Central."
II -- Deteniliriar-que, ein Se tratando de caderneta-pé- RRR · = recursos de repasses e refinanciaméntos- para operações no SFH
eú:lio, devem serobserv~dos·os seguintes percentuais, no mínimo, em aplicações habitacionais:
_
OP = saldos de depósitos de poupança
a) 68% (sessenta e oito por cento), para os~ depósitos
OIR = obrigações por insuficiência no recolhimento - (s)
captados nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia,
n' 8.024, de 12-4-90 (código 4.6.1.05.00-6 do COSIF)
Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Territórios Federais;
~- 19 O índice 9-e__ que trall\ este_ artigo será calculado
com base em valores contáveis ·do -balancete de 31-7-90 e,
b) 65% (sessenta e cinco por .cento), pãra os depósitos
sucessivamente, por Ocasião de cada balanço/balancete. _
captados nas demais Unidades da Federação._
. ...
§ 29 A dispensa de obrigatoriedade, na forma do caput
III - O Banco Central baixará as norril,as j ulgaqas neces- .
deste artigo, cessará no mês im~di~.t_a_m.ente seguinte aO da
sárias à execuÇão do contido na presente resolução.
posiçâo em que o índice ali referido tornar-se infe.riOi"" à 1,0
IV- O disposto na presente Resolução prevalecerá a
(um).
partir da posição relativa ao mês de outubro do corrente ano.
Brasília (DF), 11 de setembro de 1988.
Art. _49 Esclarecer que os recursos não aplicados na forJuarez Soares, Presidente em exercício.
ma do çlisposto neSta resolução deverão ser recolhidos ao
Banco Central. do Brasil, em moeda corrente, no dia 15 (quinRESOLUÇÃO N• 1. 745, DE 30 DE AGOSTO DE 1990 ~
ze) do mês subseqüente ao da posição apurada, ou ao dia
Admite como integrantes do Sistema Nacional de útil imediatamente posterior, se ·o dia 15 (quinze) for dia:
Crédito Rural (SNCR) as sociedades do crédito imobi- não útil, e serão atualizados mensalmente pelos mesmos índiliário e estabelece sistemática para apUcação, no Crédito ces da correção dos depósitos de poupança livre.
rural, de recursos captados em depósitos de poupança
Art. 59 Autorizar o Banco Central do Brasil a baixar
pelas referidas instituições e pelos bancos múltiplos com
as normas e adotar as medidas que se fizereni necessárias
carteira de crédito imobiliário.
ao cumprimento desta resolução, podendo, inclusive, instituir
mapas de controle e alterar os percentuais e o índice de que
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 90 da Lei
tratam os arts. 29 e 3", respectivamente.
n• 4.658, de 31-12-64, toma público que o Conselho Monetário
e~

T
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Determinar que esta resolução entre em vigor

na data de
sua publicação. -lbrahii_n Eris, Presidente.
(À Comis§.áO de Assuntos Econômicos - 4ecisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Q_projeto
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primei~
ro Secretário.
Lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 613, DE 1992
Nos termos do art. 43, inciso _II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa,
no próximo dia 14 de agosto, a fim de comparecer, na cidade
do Recife, ã atos administrativos e participar de eventos políticos relativos à campanha ·de 3 de outubro.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1992. -Marco Maciel.
SR•. PRE.SIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, fica conceçl~da.a licença solicitada, nos termos
· il? art. 43; II, do Regimento Interno.

o

A Presidênciá recebeu o Aviso n"' 1.143~ de 11 de agosto
corrente, pelo qual o Ministro de Estado da Economia,Fazenda e Planejamento comunica ao Senado que a Delegação
'Brasileira, enviada ao Clube de Paris para participar de reunião multilateral ode renegociação da df~da da República da
·~óía-_p~a éo~'o Bras~, o~torgou tratamento concessionai
àquele Prus~ cOncedendo prazo de 16 anos de carência para
Q pagamento, ~taxa de juros d~ mercado.
Comunica aihda que aquele MinistériO e· o Banco Central
do Brasil estão tomando as "devidas provid.ências para encaminhar à consideração do Senado o necessário pedido de ratificação do Acordo.
_
O expedie_nte será envia~o~ para conhecimento, à Comissão de Assun.tos. EconômiC9~-. .
~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - APresidência
recebeu da P.refe~tura Munjcipal de Guimarânia, Estado de
.Minas Gerajs, o Ofício n' S/21, de 1992 (n' 86/92 na origem),
solicitando, nos tennos da Resolução n'~' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização para contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 300 milhões, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE, (Dirceu Carneiro) tempo destin~\Io ao Exped\en\e.
Passa-se à

Esgotado o

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~'283,
de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena,
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "A questão militar", de autoria do Senador José Samey, publicado no Joma!Folha de S. Paulo, de 1' de maio de
1992.

Agosto~de

1992

Em votação.
_
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
A QUESTÁO MILITAR

.
.
~·
José Sarney
·
Não há como cometer a hipocrisia de afinb.a!-qUe-o PrOblem_a militar não é grave. Não se trata de. sua participação
política, nem de ameaça de mais uma invasão institucional.
A verdade é que temos necessidade de redefinir a posição
dos militares em relação ao poder político, que é -"vamos
repetir mais uma vez - a síntese de todos os poderes.
A raiz do problema não é necessariamente o soldo~ embora seja este uma das faces mais dramáticas "do caso, mas o
espaço que os militares têm que ocupar, afastados~ da política,
'porétil profissionalizados, sem regalias nem mordOmias, mas
cbm respeitabilidade, condições·de vida· decentes, q~.eíos para
exerecer sua missão, sem diScriminação, hostilidade, nem re·
jeição.
Nenhuma nação moderna vive sem Forças Armadas: ~'As
instituições militares em sua origem são a imagem das nações
onde aparecem"; "Forças Armadas são símbolos de soberania, emblemas de progresso técnico e de modernidade na
virada do século", afirma Alain Rouquié, que não tem qual-quer simpatia pelas arDias.
A Constituição brasUeir~ djz 110 "Art._142- As Forças
Armadas ... destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem".
Ora, a Lei Maior deu a elas uma função fundamental,
básica, delicada. A Constituição ele _1988 inovou ao retirá-las
da obediência unilateral, sem restrição, ao Podei ExecutiVo,
conferindo competência aos outros poderes de convQcá.-:-las
p3ra o cumprimento da lei a da ordem. Como deixar os militares com 59ldos de miséria, sem c~ndições de vida digita, .sem
meios para, dentro de suas unidades, adestrarem-:~t prep!lrarem-se e estarem aptos_a cumprir sua missão constitucional?
E seu status social?
No Brasil não poderia existir um caso Fujiinori, que não
foi um golpe militar do tipo pronunciamento. No Peru, o
Executivo fecho_u os outros poderes. Aqui,os militares têm
a obrigação constitucional de _defender os outros poderes e,
por iniciativa destes,.assegurar a integridade de todos, .o. ideal
republicano. Há limites à disciplina, que não pode ser a indisciplina COQ.tra a lei e o c~nho da desordem, com a destruição
da ordem constitucional.
Também mais grave em termos de presente e futuro é
o desestimulo à ~eira militar. O tédio dos que estão hoje
no serviço militar e a falta de motivação dos jovens para
a carreira das armas, que exige curros de nível acadêmico,
estudos sistemáticos e uma constante atualização, num terreno
em que as mudanças tecnológicas alcançam uma dinâmica
muito grande. As dificuldades que atravessam são desalentadoras.
Não há como confundir militares e militarismo. O militarismo é uma manifestação sócio-política extramilitar, isto é,
um messianismo de classe que se auto-atribui funções de governo e substituição do Estado. O militarismo foi, na América
Latina, a praga dos anos 60. Foi uma tendência geral baseada
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na definção kennediana dos exércitos do Continente. Eles
teriam a missão salvadora de evitar a revolução comunista
exportada por Cuba. Criou-se a doutrina da segurança interna.
Tudo isso passou. O mundo mudou. São coisas da paleontologia política. Temos agora o desafio de um novo relaciona·
menta, a ser pensado sem preconceitos. Certos setores da
sociedade civil têm de acabar com essa visão desatualizada.
A área política deve discutir o equacionamento dessa
questão, porque hoje as Forças Armadas são instituições auxiliares do Congresso. Os militares têm um compromisso claro
com a demõcraciã.- Foram impecáveis na transição. Não há
mais Canipopara bruxarias. O caminho mais rãpido de jogá-los
na política é pagá-los como miseráveis e incutir-lhes a noção
de segregação e inutilidade.
O resto é hipocrisia e demagogia.

O SR. PRESIDEN'l'E (Dirceu Carneiro}- Irem 2:
Votação, em turno único, do Requerimento .n_'? 3_25,
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solici·
tando, nos termos regimentais, a transcriçáo, nos·Anais
do Senado Federal, do artigo "Deterioração da Cidada·
nia.,, publicado no JomalO- Globo, edição de 21 de ni<üo
de 1992.

Em votação o requerimento.
Os. Srs. Senado~ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado ..
Será feita a transição solicitada.
<

É-a seguín~e a_mat~ria cuja trapsação é 59licitada:
DETERIORAÇÃO DA CIDADANIA
A Defensaria Pública, diz que a Constituição (art. 134),
"é instituição essencial à função jQrisdicio_nal do Estado".
Quer dizer,ela é uma eStrutUra indispensável ao cumprimento
de um papel fundamental do Estado-ministrar Justiça. Papel
e· obri~çáo: a cidadania aceita submeter-se ao· Estado em
contrapartida pelos serviços que este se enCoritr3. equipado
para prestar._
· Seni Defenirorià Pública, frustra-se um dos direitos coletivos, o direito à assistência jurídica integral e gratuita dos
carentes de recursos. E volta-se à discriminação entre os cidadáos, limitando o acesso à Justiça aos que dispõem de meios
para constituir advogado. Por isso, a Constituição do Estado
do Rio de Janeiro acrescenta à definição da Defensaria Pública
ser ela também '~expressão e instrumento do regime democrátiCo".
Anteontem foi o Dia do- Defensor Público. -Mas quem
viu alguns deles em frente ao PaláCio da Justiça certamente
jamais iinaginaría-ser tão nobre seu ofício. ·os~baiXo_s $-alários
e as más condições de trabalho levaram~nos a fazer do dia
um dia de protesto: atenderam sua numerosa clientela na
rua. E, pelo que conta, sem maior prejuízo do serviço, já
que nas varas não constam com datilógrafos, atendentes e
água nos banheiros.
Esse aviltamento do hodierno tributo da plebe ocorre
justamente quando a crise económica multiplicou o recurso
à Justiça gratuita, onde o defensor público é peÇa chave. A
classe média empobrecida somou-se aos carentes crónicos,
na pressão pelos serviços da Defensaria. Em 1986, segundo
o então presidente da Associação dos Defensores Públicos
do Rio de Janeiro, Ivan Ferraz, a assistência jurídica gratuita
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já respOndia por 90% dos processos criminais em tramitação,
90% dos_ processos de familia e 60% dos processos cíveis.
O que não há de ser agora?
Aumenta o trabalho, enquanto se reduz o número dos
defensores, atraídos pelos salários bem mais compensadores
pagos a juízes em início de carreira e promotores. Em conse~
qüência, faltam defensores públicos em 11 municípios; na capi~
tal, o mesmo defensor acumula_até quatro varas.
Completa-se o quadro de sobrecarga de trabalho, de frns·
~ão pela magra comPensação financeira do esforço despen~
dido no concurso com as condições precárias de exercfcio
da função: salas superlotadas, máquinas de escrever quebradas, falta de material e de livros de consulta.
-- Não é de inspirar confiança DOs carentes. Não é mostra
de impessoalidade da função jurisdicional do Estado, que coloca em confronto desigual, na Justiça gratuita, o promotor
bem pago e o defensor público esgotado e mal remunerado.
É a deterioração da cidadania, que só se ii;lstifuisobre a igualdade de oportunidade; sobretudo de acesso à Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Dií-ccu Carneiro) ·.c.. Item 3:

Discussão 1 em turno _U,nico, do P~jetO de ~i da
Cámara n' 9, de 1990 (n' 4.432/89, na Casa de origem),
que cria o- Programa Diário do Congresso Nacional
para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na
televisão, e de;termina outras providências, tendo
PARECERES
'
-sobn•237, de i992, daComissãó de Educação,
favorável, nos termos do substitutiv~· qu~ _apr~l!t!t;

e

., .

.

.

--·

-de Plenário, RelatOr:: Senad~r Mauríci~ C~rrêa,
favorável ao Projeto e CQJ;ltrárib ao SubstitutiVO ~da Co~
missão de Educação.

A matéria fiCou· sobre a n:i.éSa durante cinco sessões ordi~
nárias a fim de receb:er emendâs, rios terinos do ait. "235,
II, d, do Regim~nto Iritemo, .
-- Ao projetõ- não foram ofecerecidas emendas.
_
_ . Passa-se à discussão do projeto e do' substitutivo- em
turno único.
-· ·
· -, ' '
- · ·'
Sobre a meSa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~"'
Secretário.
- ·
·
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 614, DE 1992
--Nos termos ciO 3rt: 219, àlínea c, do Reginiento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
n~"' 9, de 1990, a fim de ser feita na sessão de 11 de setembro.
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1992. - Humberto
Lueena - Fernando Henrique Cardoso - Marco Maclel Mauricio Corria.
O SR. PRESIDENTE (DU:ceu Carneiro)~ Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pelm.anecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado- o requerimento, a matéria sairá da Ordem
do Dia para a ela retomar na data aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Dir<:eu Carneiro) - Item 4:
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dente, Srs. Senadores, corrupção e iniptiriidade: tem sido esse
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 10, DE 1991
o danoso binómio -que; por sua proliferação e mútua realimen(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
tação, levou o País à triste e preocupante Situação que- hoje
do Regimento Interno.)
vivenciamos. Com efeito, os ·custos s_ociais e políticos associaDiscussão, em turno úniCO, do Projeto de Lei do Senado
dos ã corrupção obstaculizam o desenvolvimento do País. 1\
n' 10, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
corrupção acentua as desigualdades sociais e debilita os esforque dispõe sobre critériOs para outorga e renovação de concesços empreendidos no sentido de corrigi-la. Ao estender-se,
são ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons
a corrupção provoca sérias distorções no funcionamento da
e imagens, tendo
_
_
liVre concorrência, o qUe prejudica irremediavelmente a CapaParecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Meira
cidã.de de investimento com irilensos danOS à corteta e eficiente
Fllho, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
aplicação de recursos no aparato produtivo.
Em nível político, toma-se eVidente que a corrupção desA matéria ficou sobre a· mesa durante cinco sessões ordimoraliza as instituições públicas, além de alimentar a luta
nárias, a fim de receber emendas, nos ten:p.os do art. 235,
vio~enta de grupos lninoritáz1.0s- coffi .O. óbjetivo de_ deS(lCre-TI, d, do Regimento Interno.
_
_ _.
-:fitá-las, com graves repercussões panl- a- estabilidade do País.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Assim, a estabilidade e a perda de confiança no sistema políPassa-se à discussão do projeto e do substitutivo, em_
tico são conseqUências inevitáveis da corrupção, quando esta
turno único. (Pausa.) .
. ....
atinge níVe'is importarites de penetração na sociedade. Nesse
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
contexto_, a desgastante _crise qú.e ora nos atinge vem sobreviEm votação o projeto.
vendo sob várias formas, desde os primórdios da política café·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
com-leite, passando por vários períodos e eclodindo no atual
sentados. (Pausa.)
Governo: A elite brasileira, classe que tem liderado 9 País,
Aprovado.
fortaleceu-se politicariteilte OOm as sórdidas armas do nepoAprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo.
tismo, do clientelismo e do favoritismO.
O projeto vai ã Câmara dos Deputados
_ Os oligopólios enriqueceram· com as campanhas do proteÉ o seguinte o projeto aprovado:
CioiiisriiO, do "falsO nacionalismo e do su'\Jsídio. Em suma,
o Brasil tem estado à mercê de mercenários que coritrólam
PROJETO DE LEI DO SENADO N'lO, DE 1991
e -defendem os se·us fétidos em nome da Nação.
Dispõe sobre critérios para outorga e renovação
Em outros países maiS antigos, culturalmente mais bem
de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão
sedimentados, esse processo corruptor encontra resistências
sonora e de sons e imagens.
maiores, avança lentamente ou simplesmente não avança. EnO Congresso Nacional decreta:
tre nós, como se pode ver da experiência das últimas décadas,
Art. 111 O processo de outorga e renovação de concesé enxurrada morro abaixo. No âmago dessa realidade, evidensão e permissãõ pará-o serviçó de radiodifusão sonora e de
cia-se Sua caUsa preponderante, porque sustenta e realimenta
sons e imagens obedecerá às exigências do art. 175 da Constici processo corruptor - a impunidade.
tuição Federal, competindo ao Presidente da: República auto·
Na verdade, o comportamento das elites - Governo,
rizar a entidade que melhor se qualificar, observadas as exigênempresários, políticos, fund<5ttários graduados- aponta, procias técnicas dos editais específicos e os Critérios "indicàdtis
giesslVID:nérite, para ó "reinado da lei de Gerson, de se obter
vantagem sobre tudo, de não se respéita:r a cbis::c pública,
nesta lei.
Art. 29 Após sua qualificação técnica, aS eiripreJ:-.tS pleide enriquecer rapidamente, de modo lícito ou não.
teantes de concessão, permissão ou renovação serão compaEsse exemplo, vindo de cima, atinge o homem comum,
o cidadão que trabalha honestamente e que, muitas vezes,
radas pela sua programação, considerando-se vencedora aquemal consegue sobreviver. Hoje, por mais qlie estime sua mala que melhor atender aos princípios citailos no 1ftt.221 da
Constituição Federal.
neira de ser, envergonha-se dela, pede em seu foro íntimO
Parágrafo único. As empresas deverão enviar ao ConsedesCulpas a si mesmo e aos seUs~ pOrque lhe faltam a coragem
lho de Comunicação Social, relatório anual de sua prograe ó engenho dos que sabem mentir e roubar vitoriosamente.
- 'A crise que nos aflige está profundamente radicada na
mação, discriminando ordens de grandeza, percentuais e providências toma<;Uls no sentido do atendimento aos princípios
perda dos valores morais. Vivemos na democratização ·dos
a que se refere este artigo. .
-__ · _ - víCiOs e não na .<1:as virtu~es.
_
_
Art. 3-? Para o cumprimento desta lei, o Poder ExecuA moral cOmplacente e :frouxa, predominante nos fechativO reverá é àdaptará seus procedimentos e formalidades,
dos círculos das elites, abre-se como uma rede de tarrafa
no prazo de 90 (noventa) dias, a cont~r da ~t~_de sua publi- sobre os cardumes de peixes miúdos. O cinismo e a descrença
aumentam. Cresce o número -dos que lamentam a própria
cação.
Art. 4' Esta lei entra
vigor na data de sua publitibieza, e admiram e respeítárn-cada ·vez mais a espertezã,
a mentira bem sucedida, o crime. Preocupante sobre todos
cação.
-os aspectos em Seus variáveis níveis, sr.- "'PreSidente e Srs.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Senadores, os reflexos dessa realidade mapifestarn-se mais
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
prejudiciais à educação e fopnação da crianÇa, do adolescente
matéria conStante da Ordem do Dia, volta-se à lista de ora- e do jovem, aqueles que, em última análise, conduzirão no
dores.
futuro os destinos do Pa:ís. O enfoque da atual crise sob esse
Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhões.
ângulo reveste-se de suma importância. pois, sem uriia elite
consciente e devotada em tomo de um projeto mínimo -de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -BA. PronunNaÇãO, o de-senvolvimento-com bem-estarnão passa de utopia.
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-

·em
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Os atuais fatos que o digam. Sob esse ponto de vista, destaca-se
por sua importância o papel desempenhado pelos educadores,
pela famfiia, pelos formadores de opinião. E o primeiro (fasso
refere-se a ressaltar, a enfatizar o exercício da cidadania, estatuto que implica um conjunto regulado pela Constituição de
direitos e deveres por parte das pessoas e do Estado. Reside
aí a única forma de restaurar a dignidade da Nação, tão degradada pela ação daqueles que colocam os seus interesses pessoais ou de grupos acima dos interesses coletivos, e são desonestos no trato cla_çpjsa pública e manipulam as instituições
na tentativa de fazer prevalecer a impunidade. O resgate da
honra nacional depende de todos nós, da nossa capacidade
de construir uma sociedade genuinamente democrática, digna,
justa, solidária e fraterna, baseada em um novo modelo de

relações humanas, sócio-econômicas e políticas, que levem
em consideração que essa sociedade é formada por homens
e mulheres com os mesmos direitos de cidadania. É chegada
a hora de reagir, de retomar a ofensiva. O interesse pelos
valores morais, pela cultura, pela política, pela sociedade precisa voltar a fazer parte das preocupações de nossa juventude.
O repúdio à omissão e o desejo de participar são sentimentos
que necessitam estar em cada um de nós. O individualismo
e o ceticismo impoStos-~ juventude brasileira no período autoritário perpetuam-se agora em plena democracia con·quistada
pela ineficiência, pelos desmandos e pela corrupção dos governos municipais, estaduais e federal; e a desesperança constitui
o pior legado de um governo ao povo, a falta de credibilidade
nas instituições públicas pela incompetência de seus dirigentes
traz a todos uma sensação de abandono, os que são mais
fortes permanecem fieis à luta por seus ideais, os mais fracos
enveredam pelo triste caminho do mal exemplo que vem de
cima, perde a Nação, perdem todos os brasileiros.
Vivemos um ano especial para o futuro do Brasil, as
eleições municipais de outubro representam com certeza uma
concreta oportunidade de iniciarmos o necessário processo
de renovação político-administrativa do País,_ de mudarmos
o Brasil da corrupção, do oportunismo, do interesse próprio.
Esse País é extraordinariamente capai de recuperar-se rapidamente. Brotando do fundo do lamaçal, existe, ainda, a esperança.
A sociedade civil mobiliza-se para exigir o fim da impunidade, realimentadora da corrupção. A integração e a participação dos jovens nesse processo constitUi fator preponderante
para a compreensão de que o crime, realmente, não compensa
e de que o respeito à Constituição constitui valor supremo.
Nesse contexto, assume fundamental relevo a atuação
da sociedade civil, no sentido de pressionar as autoridades
e setores competentes para atualizar as leis brasileiras, livrando-a dos arcaísmos e dos resqUícios autoritáriOs-. Urgentes
reformas se fazem necessárias no Código Penal, no Código
de Processo Penal, no Có~digo Comercial e no Cúdigo· Eleitoral.
A existência de incisos contrabandeados para a legislação
brasileira com o intuito de proteger, em qualquer circunstância, os "direitosn do canalhismo organizado, constitui prova alarmante de infiltração do corporativisino na legislação
do País.
Cabe às entidades competentes efetuar um lev3.ntamento
para reverem os incisos e parágrafos eivados de falhas, desvios,
ou simplesmente desatualizadosJ inadequados à nova ordem
constitucional vigente'. Precisam as leis brasileiras ser expurgadas de grosseiras benesses que só têm levado à impunidade,
que é socialmente tão corrosiva.
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Exemplo dessa constatação, o episódio recente das cha~
madas ..fraudes contra a Previdência'' demonstra que as pesadas penas impostas perdem toda a sua força quando se conhece
o mecanismo de seu cumprimento, o que nos leva a concluir
que não basta o rigor da lei penal substantiva; faz-se mister
que o processo a que deve obedecer a execução da pena
não a degrade a ponto de se converter paradoxalmente em
estímulo a novas iniciativas delituosas.
A crise traumática que assola a Nação, Sr. Presidente,
Srs~ Seiiadores, será revertida. Fortalece em todos nós a certe.za de que ela significa um marco concreto de mudanças nos
padrões políticos e morais da sociedade brasileira.
É imprescindível que os responsáveis por ates ilegais ou
ilíticos sejam responsabilizados, independente do cargo, função ou classe social, a despeito de toda comoção. Exige a~
sociedade que se dê um basta à impunidade, tão corrosiva
à estabilidade da democracia. Exige a sociedade a prova definitiva de que o crime não compensa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
·
palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sí. Presidente, Srs. Senadores, receoso
estava eu de que o número exíguo de Parlamentares presentes
não permitisse que eu trouxesse ao conhecimento desta Casa
o doloroso acontecimento que veio enlutar os meios parlamentares, jornalísticos e radialísticos do Brasil - o falecimento
dO ex.:D-ejmtado; radialista e jornalista, ainda militante à ocasião em que faleceu, o Deputado Josué Cláudio de Souza,
do Estado do Amazonas.
.
~
~
Josué Cláudio de Souza, pai ·do atual Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Josué Cláudio de Souza Filho,
era natural de Santa Catarina, da cidade de Itajaí, e, aostrinta e três anos, foi a Manaus para dirigir a Rádio Associada
da capital do Amã.zonas. De tal maneira empolgou-se com
a viQa amazonense que imediatamente se tomou um filho
daquelas plagas.
Todos os dias, Josué, durante quarenta e sete anos segui-doS~ proferia a "Crónica da Cida,d~", que era tanto um diálogo_
entre ele e os sentimentos do povo, quanto um m,onólogo
em que ele traduzia, ao mesmo tempo, a voz de todos os"
moradores da grande Gleba Verde.
Josué Cláudio de Souza fOi um parlamentar de atuação
brilhante nos idos de 1955. Lembro-me bem quando ele disco-.
titi. com Carlos Lacerda, e este foi obrigado a silçnciar diante
do tonitruar e do_ vibrar daquela oratória catarinense-amazonense, que surpreendeu todos os ambientes jomalíticos·e
polfticos daquela época na capital do Brasil, o Rio de Janeiro.
JosUé CláudiQ de Souza er~ I_'~lmente uma personalidade
característica do jornalista voc3cional. Nasceu para escrever
e para conviver, ria tnôuna da Rádio, com os problemas para
afligiam a terra que ele havia escolhido como sua, que era
a terra amazonense.
A sua ausência nos meios jomalísticos,'literário_S ~-sociais
do Amazonas vai de~ar uma__grande lacuna. Será uma sensa~
ção estranha quando os amazonenses ligarem a poderosa- Rádio Difusora do Amazonas e não escutarem aquela voz carac-terística, com seu sotaque sulista, para dizer: "Senhores ouvintes, boa-tarde!"
Então, trago aqui - eu que fui secretário do Jornal do
Com~rdo, dos Diários AssOCiados e locutor da Rádio Baré,
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dirigidos por ele nos tempos em que recém~começara a sua
trafetória no Amazonas essa sensação de estranh~za 2 de protesto, de angústia, de saudade, de pesar que a morte sempre
nos proporciona.
O desaparecimento de um feixe de nervos, de alma, de
um espírito arguto como uma antena; sempre pronto a captar
tudo aquilo que se passava no mundo e ao redor dele, que,
de repente, cai como se foss_e uma castanheira derrubada pelo
vento no interior da mata, causa-nos esta sensação de yazio
e de so:frimento que não pode ser reparada jamais, em círcun&tância alguma.
Há poucos anos, Sr. Presidente, discutimos, inclusive,
sobre assuntos filosóficos espirituais, de metempsicose, quando cada_ qual expendia as suas idéias a respeito do que é
a morte, do que é o desaparecimento.
Portanto, a Josué Cláudio de Souza· nada mais temos
a fazer. em nome de todos os corações amazonenses que
compõem esta Casa e a Câniatâ dos Deputados, a não ser
relembrar o seu nome, chamar a atenção dos senhores ~ue
nos ouvem e daqueles que nos hão de ouvir, ou ler através
de referências, e pedir que não esqueçam este nome tão impor~
tante: Josué ClaUdio de Souza, uma inteligência cintilante,
um espírito imbatível, uma presença marcante, que fica na
memória de todos aqueles que com ele tiveram oportunidade
de conviver.
Lembro ainda com saudade quando, saindo da Câmara
dos Deputados, ao lado do também já desaparecido Deputado
Manoel Barbuda, íamos pelo Rio de Janeiro afora, comen~
tando e analisando problemas, e as frases de Josué, sempre
emolduradas e filigranadas por aquele chiste e aquele espíritó
satírico, sarcástico porém bem~humorado, que lhe era caracte~
rístico, faziam~nos rir a bandeiras despregadas, porque real~
mente esses dons de espírito, essas qualidades intelectuais
de que cada homem é portador, que cada criatura vem trazendo desde o momento em que nasceu, são dádivas do grande
mistério que nos criou, que é o meslno que arrebata uma
vida especial, como aquela de Josué Cláudio de Souza.
Lá no Amazonas, construiu a sua indústria, constituiu
família, fez com que todos os am,azon~nses o_ conheces~em.
Tenho certeza de que todos o_s que o conheceram agora deplo~
ram, choram e lamentam o seu desaparecimento.
Manifesto, Sr. Presidente, demoradamente essas palavras
de pesar pelo desaparecimento desse companheiro. É uma
visão concreta, real, que subitamente se desvanece diante
dos nossos olhos, fazendo~ nos sentir perplexidade ante os_ mistérios da vida e os mistérios do mundo; ante essas COisas
que fazem com_que hoje estejamos palestrando, sentindo a
luminosidade dos raios da inteligência de uma pessoa e, ama~
nbã, a vejamos, hirta, dentro_ de um caixão e, depois de amanhã, decompondo~se lenta no âmago da _terra, para, nesse
fenómeno do transformismo, ir outra vez pertencer a esse
grande laboratório químico que fai Com que se realizem as
transmutações e se transformem os seres humanos árvores
em árvores; em rios que caminham; em águas que se enfumarn
em rochas, fatos concretOs que depois - quem sabe? vão
novamente se transformar em seres humanos ou alados, vivos
ou adejantes na grande face do Planeta.
Concluo, Sr. Presidente. Gostaria de mais me alongar,
de mais dizer, de mais pensar, de mais exprimir meu penSa~
mento por essa ocorrência. Porém, a sua inutilidade é abso.;_luta, a não ser como o- sublinhar de uma palavra, ou o· risco
de um cometa que passa ignorado na cúpula da grande noite,
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ou o grito de um pássaro sobre a copa das verdoengas e
imutáVeis árvores da selva amazónica.
Velho Josué, -descansa de tua trajetória. E se alguma
coisa houver além da realidade, além das tuas palavras, da
tua inteligência, das tuas crónicas, dos teus dircursos, da tua
amizade, que iSso venha a se constituir em algo de bom,
de positivo, de satisfatório, de ideal a ti que acreditavas que
após a morte nada mais haveria.
Obrigado, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cah>eiro) ..:..:. Concedo" a
palavra ao nobre Senador Mauro aenevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia
-o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com
profundo pesar que comunico ao plenário o falecimento do
ilustre Advogado e homem de letras Itamar Espíndola, ocor~
rido hoje na cidade de Fortaleza, o que enluta, de forma
irreparável, a cultura cearense, sobretudo nas áreas do Direito, da Literatura e da Linguística.
Homem de vasto saber e de muita inquietação criadora,
o inesquecível intelectual notabilizou~se como um dos melho~
res especialistas em Direito do Trabalho, sendo autor de inú~
meros ensaios que revelam o seu conhecimento jurídico e
a maneira erudita de expressar suas idéias sobre os_ temas
que abordava com percuciência e exatidão.
Membro da Academia Cearense de Letras e do Instituto
do Ceará, entidades de grande prestígio no campO das letras,
o Dr. Itamar de Santiago Espíndola foi, igualmente, da Acade~
mina de Retórica e da Academia Cearense da Língua Portu~
gues~. órgãos cuja presidência ocupou com o_ maior brilho.
Distinguiu~se, de fonna -expressiva, em todos os setores
em que atuou. Foi Presidente da Ordem dos Advogados e
da antiga Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados
em SerViço Público, recebendo, por seu desempenho, a Meda~
lha do Instituto Nacional de Previdê.ncia Social.
Nascido em Fortaleza, a 14 de setembro de 1917, formouse em Direito em 1939, sendo, nessa época, professor em
inúmeros estabelecimentos de ensino.
Bem cedo, po!ém, já era advogado de renome, com um
dos escritório~· mais movimentados de :E:ortaleza. Mas, sua
curiosidade cultural levou~o a perlustrar outros caminhos da
sabedoria humana, destacando-se a Parapsicologia, a Língua
Vernácula, a Hagiografia e a História, entre outros, coni livros
publicados sobre tais assuntos.
Seu falecimento, ocorrido na madrugada de hoje, consti~
tui, portanto,- uma perda inestimável para a vida intelectual
do Ceará, que tanto fica a dever ao seu trabalho construtivo
e fe..cundo e extraordinária vontade d~ servir à sua terra e à sua gente.

=

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, A Imprensa brasileira, usando
às vezes de cautela, mas às vezes de açodamento, tem dedicado
espaço preciosc à informação ao público acerca de inquestio-náveis indícios quanto à existência de uso da influência pesso~l
junto a órgãos federais.
Os meios de comunicaçãO eStão cui:nprindo à risca o seu
papel, pois tratam~se de aç6es que, se comprovadas, -comprometem o nome da função administrativa; levando-a ao descrédito enquanto gerenciadora das atividades do Estado.
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Não se trata apenas da divulgação de notícias, mas da
elaboração de editoriais e de comentários de colunistas,_ analisando em profundidade todas as dimensões do problema, de
modo que a sociedade se encontra, sem dúvida, muito bem
instruída, a partir de variados matizes, acerca _dos fatos e
das circunstâncias afd31n o tema de seu inegável interesse.
Os meios de comunicação estãO cumprindo à risca o seu
papel. A se constituírem em verdade, tratam-se de.ações ofensivas à administraçãO pública e ao bom andamento da normalidade democrática, comprometedoras do conceito do País
junto às outras nações. Por ess_a__razão, a sociedade precisa
ficar a:ten:ta, de modo a poder avaliar com maior Segurança
o rumo dos acontecimentos~
Por sua vez, o desempenho da CPI criada com o objetivo
de apurar as denúncí:is tem agido _como exemplar prUdência,
não inferindo conclusões baseadas em dados insubsistentes,
mas agindo com firmeza _quando as evidências são notórias.
O seu papel no esclarecimento dos fatos, de acordo com
critérios de conduta metodologicamente rígidos, são a reafirmação do Poder Legislativo como fonte de recurso disponível
para a sociedade, no encaminhamento de suas aflições, tenham elas a feição que tivere-m. se for o caso, as conclusões
e que aportar deverão ter seu encaminhamento livre junto
ao Ministério Público, sem que qualquer forma de cerceamento possa induzir a-o erro ou·à malversação de seu estafante
trabalho.
Os culpados deverão ser exemplarmente Punidos, da meSma forma que os inocentes deverão ter sua reabilitação imposta pelos mecanismos específiCos da liberdade democrática.
:É _o que almejamos, tanto Parlameiü:ã.res _quanto jO!'nalistas, em defesa do conjunto social~ em nome da moralidade
·
pública.
Era o que tinha a dizer.

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

Concedo

a~
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60.971; Ações Ordinárias: 172_414.970; Ações Preferenciais:
855.357.997.
. ..
Os 20 maiores detentores de debêntures são todos Fundos
de Pensões, destacando-se entre eles a Fundação Telebrás
de Seguridade Social (Sistel), com 16.000 debêntures e a Fundação Economiários Federais (Funcef), com 15,362.
Entre os 20 maiores detentores de- açõeS preferenciais
em forma de Boletim de Conversão também estão em maioria
os Fundos de Pensões, destacando-se, entre os maiores investidores, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Nordeste do Brasil (CAPEF), com 303.270.136 ações e
a Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), com
131.008.829 ações:
-Dentre os 20 maiores detentores de ações ordinária-s,
destacam-se: a União Federal, com 166.459.070 e o FND-FNDE, com 2.991.150.
Já, entre os 20 maiores detentores de ações preferenciais
não se percebe uma nítida concentração de ações, sendo de
se observar a grande participação de investidores estrangeiros,
em especial, bancos. Doze investidores_det~m.Yol:umes_supe
riores a 1 milhão de ações preferenciais, com destaque para
PFRINC, com 90.007.947 e Multi BancoS/A, com54.952.475.
A Embraer foi incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo Decreto n• 423, de 14-1-92 (DOU de 15-10-92),
estando prevista, para o 19 semestre de 1993, a conclusão
do processo.
-o valor de avaliação da Embraer, para fins de privatizaÇãO~ será obtido após 30-9-92, conforme prazo estipulado
pelo Edital de Licitação n• PND/CN-03/92, de !0-2-92, para
contratação dos serviços para esse fim, pelo BNDES. O Património Líquido da empresa, em 31-3-92, é de
Cr$672.899.437.936,46, apurado pela correção monetária integral.
Os resultados da Embraer, apurados nos três últimos.
exercidOs. pelo método da ~ç_eção integt:al, são:

O SR. PEDRO SIMON (.PMDB- RS .. Pronuncia o seRESULTADO
ANO MOEDA RESULTADO
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senador_es, trago a
DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO
este Plenário a resposta do Ex~_ Sr. Ministr_o_Q_a__a_eronáutjca,
Sócrates da COsta Monteiro, ao nosso Reqç.erimento de Infor,;;
1989. NCz$ 1.012.038.000,00
1.037.717.000,00
mação n• 372, de9-6-92. Através do Aviso n• 056/GM.-7/362,
de 4-8-92, que encaminha o expediente DSP-387/92, de 6-7-92,
(35.126.440.000,00) .
1990
Cr$ (45.069.286.000,00
do Sr. Diretor Superintendente da Embraer, Ozires Silva,
Cr$ (258.074.176.000,00) (245504.798.000,00)
1991
o Sr. Ministro- atende às solicitações que lhe foram dirigidas,
respondendo, uma a uma, as questões propostas.
__ _
Assim, informa que o motivo ,que levou a Embr_aer a
Esta senhoras e senhores a , situação económico-finanacatar os pedidos de conversão de debêntures em ações fo_i ..
o cumprimento da cláusula IV da Escritura de.Emissão de ceira ·da ~assa -empreSa de aeronã.útica, ilftlã-das mais imporDebêntures ap-rovada pela Assembléia Geral Extraordinária tanté -dO mundo e- que- devefá ser privatizada, em breve. É
de 21-7-89; aPós registro na Comissão de Valores Mobiliários, importante--q-ue estejamos ãtentos a este processo, pela rele.
sob n• SEP/GER/DCA-89/002, de 31-8-92, da qual anexa Es· vância estratégica- de uma empresa como a Embraer.
· - E, para--que fiqUe o-registro·;reqUéiro ·ã Mesa a transc~
critura.
.
Informa -que as· debêntures foram convertidas em ações --Ç~O-;-Itos Anais da Casa;da resposta dada ao nosso Requenpreferenciais, observando que tal fato não constitui, de forma niento de Informação n• 372/92.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
alguma, ameaça de perda de controle acio.náriO da__ Empresa,
pelo GovernO, uma vez ·que, às- ações -pterertiYdãiS~--rião é
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
assegurado direito de voto, conforme art. 9" do Estatuto Social
Aviso n' 056/GM-7/362
<;la Embraer, que assim dispõe: "As ações prefenciais não
4 de agosto de 1992
terão direito a voto, consistindo a preferência em prioridade
Encaminha-se
cópia
ao
requerente
no reembolsQ do capital".
Junte-se ao F:ro_cessã.do ~ e quanto 372/92.
De acordo com dados de 31-5-92, é a seguinte a quantiEm 6-8-92
dade de debêntures e ações: Debêntures em çj_rc)llaçã.o:
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A Sua Excelência, o Senhor
Senador Mauro Benevides
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n' 372192, de autoria do
Senador PEDRO SIMON, conforme despacho do Ofício sm/
n' 443, de 30 de junho de 1992, do Primeiro Secretário, enca-

Agosto ~e 1992

pedido de informações a respeito das conversões de debêntures ocorridas em 1992, DiStribuição do Capítal, Processo
de Privatização e resultados dos 3 últimos Balanços Anuais,
a saber:
1. O-motivO que levou a Embraer a acatar os pedidos
de conversão de debêntures em ações foi o cumprimento da

cláusula IV da Escritiiiit de Emissão de Debêntures aprovada
pela Assembléia Geral Extraordinária de 21-7-89, após registro na Comissão de Valores Mobiliários--CVM sob n9 SEP/
GER/DCA-89/002 de 31-8-89. (Escritura anexa).
.
.
2. As debêntures foram convertidas em ações prefe-

minho a V. E~ o anexo com as respostas elaboradas pela
EMBRAER -Empresa Brasileira de Aeronaútica S/A, setor
resporísável pelo assunto .pertinente às questões formuladas
no citado requerimento.
- -- ---- --- renciais.
Atenciosamente, - Sócrates da Costa Monteiro, Ministro
3. A conversão de debêntures em ações não constitui
da Aeronaútica.
de fOrma alguma· ãnieaça de perda do controle acionário da
EmpreSa pelo Governo? uma vez que às ações preferenciais
6 de julho de 1992
nãO -é assegurado direito de voto conforme artigo 99 do EstaDSP-387/92
tuto Social da Embraer, assim redigido:
ExcelentíssimO Senhor
-:--"As ações preferenciais não terão direito de voto, consisTen. Brig. do Ar Sócrates da Costa Monteiro
tindo a preferência em prioridade no reembolso do capital."
Ministro de Esfado da AeronáUtica
:Ministério da Aeronáutica
·. :Para -ni3iói-es esciãrectme;;tos sobre o assunto, juntamos
Esplanada dos Ministérios, Bloco "M" ~ 89 andar
cópia do Fato Relevante publicado pela Embraer em 12-3-92,
70045-900 Brasfiia -DF
cyjo. texto fOi previamente analisado pela CVM - Comissão
Assunto: Requerimento de Informação n• 372/92, do Senador de V a!ores Mobiliários.
---4. As quantidades de debêntures ações após as converPedro Simon
Ref.: Of n' 127/GM-71868, de 16-6-92, assinado pelo Exm• Sr. sões já efetuadas, são as seguintes, tomando por base dados

e

Chefe do Gabinete do Ministro. (proc. M. Ãer. 00-01/1532192)
00-01/1532192)
Senhor Ministro
Trata o presente expediente de resposta ao Requerimento

de Informação n' 372/92, do Senador PEDRO SIMON, sobre

de 31-5-92:

em

N' de debêntures
circulação:
Ações ordinárias:
Açóes preferenciais:
4.1.

60-971
172.414.970
855.357.997

Os 20 maiores detentoreS de debêntures:

NOME
Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL
Fundação Economiários Federais- FUNCEF
Fundação Banco Central do Brasil - CRN1RUS
Instituto AF.RUS de Seguridade Social
BB Banco de Investimento S/A
Fundação For!uminas Seguridade Social - FORLUZ
Caixa dos Empregados da USIMINAS
Fundação CHBSF Ass. Seguridade Social - FACHF!SF
FundaçAo Funcional Caixa F.conOmica Estadual do Rlo Grande do Sul- FUC'..AI
Instituto Seguridade Social BRDE - JSBRE
Instituto Arsa Seg. Social - ARSAPREV
Fundação Coelba Ass. Seguridade Social- FAELBA
Institnto Serpro Seguridade Social - SERPROS
Instituto Nuclebrás Seguridade Social - NUCLEOS
Institnto Vasp Seguridade Social - AEROS
Economus Instituto Seguridade Social
Fundação O:lpe Seguridade Social
Fundação Baneb Seguridade Social - BASES
Caixas Prev. Ass. Fone. Banco da Amazônia S/A- CAPAF
Assoc!açAo Prev!dencia Privada- PREVINO R

QUANTIDADE
16.000
15.362
6.000
3.600
3.089
2500
1.400
1.120
850
850
810
780
760
750
645
525
500
500
450
400

4.2 Os 20 maiores detentores de açOesord!nárias averbadas no livro "Registro de AçOes Nominativas'.
NOME
Uni!o Federal
FND-FNDE
Paulo Toyosl Nishimura
Joaquim CAndido Gouvea

QUANTIDADE
·166-459.070
::!.991.150
742090
157334
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QUANTIDADE

Armindo Tavares Jotta
Ronaldo Ribeiro da Silva
Banco Boavista S/A
Fausto Fernandes Silva Neto
Shotoku Yamamoto
Chingo Yamamoto
Minoro Yamamoto
Augusto Teixeira Coimbra
Emile Toufic Saad
Fernando F. Martins
Nilton Tavares Grl!o
Previ - ex. Prev. BANF.RJ
Arnaldo Giacóia Santos
Adalto Ferreira da Silva
Cia. Souza Cruz Indu. Com.
Alexandre Moura Silva
43.

130.666
115.810
78.030

57300
54.100
43.260
42.200
41.550
38.050
31.890

30.170
28.020

24.966
19.230
18.050
17.500

os 20 maiores detentores de açoes preferenciais averbadas no livro de "Registro de AçOes

Nominativas".
NOME
PFR INC.
Multi Banco S/A
Telos Fund. Embratel Seguridade Social
Banque Française C. Exterieur
Arab Banldng Corporation (BSC)
Golden Gate ParticipaÇOOs Ltda.
Credit Suisse
The Bank of Tokyo, Ltd
Elia Brazil - F.I.C.E.
Equity Fund. of Brazil - FICE
José Ricardo Resek
Previ ex. Prev. Func. Sistema - BANERJ
Joaquim Dutra do Carmo
BNL - Fundação Mútuo de AÇOOS
Socimer do Bras. Com. Ass. Prev.
Bruno Katsumasa
NabybSalum
Elie Saut Saltouo
Duaüb S/A Emp. Partic.
FND-FNDE

QUANTIDADE
90.007.947

54.952.475
30300.000
23.913.892
23.913.892

20.326.808
19.131.114
11.956.946
6.264.834
5.985.534
1.829.000
1369310

755.000
500.000
472.000
435.000
350.000
349.120
335.000
330.830

4.4 Debenturistas com açoes preferenciais em forma de Boletim de Conversão.
NOME
CAPEF- Caixa Prev. Fuoc. Banco Nordeste do Brasil
Fundação Petrobrás de Seg. Social - PETROS
CABEC - Caixa Prev. Priv. Banco do Estado do Ceará
AUTOLATINAPrevi~nciaPrivada

MULTIPLIC Seguradora S/A
Fundação Banco Central do Brasil - CENTRUS
Real Grandeza Fund. Prev. e Ass. Social
Fund. COelce de Seg. social - F AEI..CE
Felicio Fernandes
BANDEPREV Baodepe Providencia Social
CmPREV Sociedade de Providencia Privada
Instituto AdventL"a de Jubilação e AssL•tencia
Fundação Açominas de Seguridade Social - AÇOS
FUSAN Fund. Sanepar de Prev. e Assistencia Social
PREVIMULTIPLIC Sociedade Providencia Privada .

QUANTIDADE
303.270.136
!31.00S.829

14.725.419
14380.864
11.851.227
11.030.173
10.263.601
9.552.735
4.707319
4.705362
3.436344

2.165367
.

2.118.2,.~

1341.586

265.043
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5. A Embraer foi incluída no processo de Desestatização em 14-l-92atravésdo Decreto Presidencial n' 423, publicado no Diário Oficial da União em 15-1-92. A conclusão
do processo de privatização está prevista para ocorrer ·no p-rimeiro semestre de 1993.
6. O valor da avaliação da empresa será obtido após
a conclusão dos Serviços de Consultaria, contratados pelo

ANO
1989
1990
1991

MOEDA
NCZ$
CR$
CR$

Bndes, prevista para 30-9-92, de acordo com o estabelecido
no Edital de Licitação n' PNDICN-03192 de 10-2-92.
O valor do Património Líquido da empresa, apurado pela
correção monetária iittegral em 31-3-92 é de Cr$
672.899.437.936,46.
7. Os resultadoS lla Embraer apurãdós- nõs- três Ultimes
exercícios, pelo método da correção integral, são os seguintes:

RF.SID.TADO DO EXERCÍCIO
1.012.038 Mil
(45.069.286 Mil)
(258.074.176 Mil)

Caso V. Ex~ queira conhecer outros dados económicofinanceiros relativos a esse período, anexamos cópia das respectivas demonstrações financeiras.
Permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos.

Agósto de 1992

RF.SID.TADO ACUMUlADO
1.037.717 Mil
(35.126.440 Mil)
(245.504.798 Mil)

Atenciosamente - Ozires Silva, Díreto:f S~PJ?~tendente.
Anexos: 1,_lnstru_m_ento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures
da Embraer. 2) Fato relevante. 3) Demon~tJ;:t__ç(!es p_:manceiras de 1989, 1990
e 1991.

.IISTRUMENTO PA!mCUUR DE ESCRITURA DE EIIISS4o DE DEBtlmJRES CONVERSivEIS DA EMBRAER • EIJ.

PRESA BRASILEIRA OE AERONÁUTICA SIA.

.P.ekl pl"esente instrun'lento partbllar, EMBRAER ·Empresa Brasileira de AeronAulica SIA, doravante cktsignad8

simptesmente

EMISSORA. com sede na cidade- de Sk> José dos Campos, Estado de S~ PaLOO, à Av. Brigadeíro Faria üna, 2.170, inscnta
no cadastro geral de- contribuintes sob o n'2 60.208.49310001-81, neste ato representada na forma do seu Estatuto Soeia!, por
aeu Ointtor Supenntendente Ozlio Car1os da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o ni 018.514.548-53,
Carteira de ldenbdac:kt n~ 3.299248/SSP • SP e seu Oiretot Fll'lanCett'O e Aátinistratlvo Aclatto Ferrn1ra da Silva, brasileiro, calado, militar, inscrtto no CPF sob o ní! 074.505.838-87, '-Àrteira de kjentldade ni 62.531 - Mnistério da AeronãutJ~. ambos res""
dentes e domici5ados em São José dos Campos, São Pauk:l, e como AGE~ FIOUClÁRIO, nomeado nesta escntura e nela
interveniente, representando a eomunhAo dos dabenturistas adquirentes das deb&ltures objelo dessa emissào, NOVO NORTE

SIA Corretora ele Valores com sede na cidade de Slio PaulO, Estado de São Paulo, na Rua João Srfcola, 67, 7f e S9 andares,
1ituW da carta patente n~ A· 6813848, inscrita no Ca~tro Geral de Contribuintes sob o n~ 62.372.51110001-91, nes1e ato representada na fon'na de seu Estatuto Social por seu Diretor Operacional, Jos4 Pearo de Souza Aossi, brasileiro, casado, admr
nistrador inscrtto no CPF sob o n~ 100.~ 168-49, Carteira de klenboade n~ 2959670 SSP • SP, resklente e domLciúado na er
dede de 5:k> P~ • SP e por seu Gerente de ·uNOERWRmNG·, Dario Souza Pereira, brasileiro, solteiro, econorrnsta, ínsc:rt1o no CPF .sob o n9 903.863.028-04, CarteJra de Identidade n9 17.129.060- SSP • SP, residente e domiciliado na cidade de
Slo PaulO- SP, vem celebrar a presente escritura de erriss.\o do debêntures mediante as seg~.umes clâusulas e condições:

I· DA AUTORIZAÇÃO

A presente escritura é celebrada com base na autorizaçãO

de~berada na ~sembléia Geral Extraordinária realizada em

21/07189.

I · DOS REQUISITOS
A «nnssAo de debêntures de que trata e'~te contrato será tefta observados os seguintes requisitos:
1 ·REGISTRO NA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS
A presente emissão de debêntures será regtstrada na Comissão de Valores Mobillârios :- CVM, doravante denom1nada CVM
na

1onna das leis

Nos. 6.385, de 07 de dezembro de 1976 e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, demais d1sposiçóes 1ega1s e

regulamentares.

2 ·ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOROINÁRIA
A Ata da Assembléia Geral Extraordinâria que deliberou sobre a emssão das debêntures de que se trata foi publicada no

Oiàrio Oficial do Estado de São Paulo, na Gazeta Mercanti1 e no Jornal O Valeparaibano, em 26 de juL'lO de 1989, sendo ar·
qulvada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n9 779523, em 25 de julho de 1989.
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3 • RE.GI~iRO OA ESCR1TURA DE EMISSÃO
A presente escnrura. celebrada por Instrumento particular, será registrada no Cartório de Reg:stro de lmóveis e Anexos de
S~

Josê dos Campos, SP.

11- C.<. EMISSÃO
A presente emssão de debêntures conversfveis

em aç6e:s observará as seguintes condições e características:

1 .. COLOCAÇÃO E/OU SUBSCRIÇÃO
O lançamenlO será púbUco, t;ned~ante a 1nterveniência de insltwçOes flnance1ras, para negoCiação no mercado de tla!cao.
,JIJANTIOAOE OE TfTuLOS

S.rlo errVbdU 8Q.327 (ohanta • nov• mil. nzemaa • mte •

Hte) debtnturel

conversfvN.

3- VALOR NOMINAL OA DEBêNTURE

lu deb&ntures terlo valor nomnat unrtârio de NCzS 1.618,00 (Hum mil, HiscoMOs 1 dezoito cruzadOS rw:JVOS e sessenta
centavos), equi\'Üinto 11.000 (HLITI mil) BTN's vigenteJ no m6s de julho de 1989.
4•VALOR OAEMISSÃO
O valor lOtai d.a en'lisslo seri de NCZS 144.584.682.20 (Cento 1 quarenta 1 quatro milhOos, quinhentos e Oitenta e quatro mil,
Miscentos. 1 oill!tnta e dois cruzados oovos 1 vnte centavos).
5·SéRIES

A errisslo seri fetta em lJ'n8 (rica série.
& ·PROCEDIMENTO OE COLOCAÇÃO

Na eoiocaçlo de debêntures junto ao público SBr~ adotado procedimento diferenciado de distribuição conforme Art. 33 da
lnslruÇAo CVM nV 13/00.

IV· DO TITuLo
As debêntures serão conversrveis em aç6es pre!erenciais e terão as seguintes condições e earacterfstieas:
1

•

CONVERSIBILIOAOE

As debêntures poder-ao ser con\lertidas em 1ç:Oes preferenciais.
1.1

•

BASES DA CONVERSÃO

A quantidade de ações resuttana: ela conversão de tma debêAture ser4 apurada de acordo com a segutnte fór·

nU&:
~+R+PS

onde:

PC

Q

quantidade de açOes preferenciais reSultante da cxxwersão de uma debênture.

VNi

~o

R

I! o valor do rendimento act.Jmulado pela debênture na data de soliertaçã.o de conversão, caleulaoo
pr6--rata dia, da data de publicação do pnme~to anúnc10 de infeio de distribuição até a -data de solicrtaçlo da conversão, caso a mesma ocorra no pnmelro periodo de cap!talização, e da data de inlc10 dO
perb:lo Oe caQrtah.zaçào em referênc1a até a data de solicitação da conversão, caso a mesma ocorra
nos demais perfodos de caprtalização definloas no item IV • 7 Intra.

valor nomiMI da detlêrrture eorrigido mlnetariamente, conforme item IV· 6

é o valOr do prêmio porventi.Jra exiStente na data de soicitaçâo da conversão, calc_u~o pró-rata dia,

PS

conforme item IV • 9 intra, da data de publicação do pnmeiro anüncio de in(cio de distribuição até a
data de solicitação de con\'ersão, caso a mesma ocorra no pnme1ro perroclo de capitalização, e da
data de inicio do pe(!Odo de caprtaização em relerêfloa até a data de solicitação da conversão, caso
a mesma ocorra nos demais períodos_ de cap!taização deflmdas no rtem IV • 7 intra.
PC
a)

preço de conversão, calculado de acordo com um dos seguintes critérios:

da data de emissão até 01.01,91, PC assumirâ o maJor dentre os valores a. 1 e a.2 seguintes:
L 1)

preço médio das açOes preferenciais da EMBRAER, ponderado petas respectivas Quantidades n~
gociadas nas Solsas de ValQres do Rio de Jane1ro e São PaulO, nos últimos quarenta pregões que
~ntecederem a solicitação de conversao.
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e.Z VO/ol ·dQ Pa.tnm6nlo Uauldo .m- 31.12..8!, atuaiz:ado rnonets.~ att a. data da convwdo, drvJ:St.,
do peia quanbdade do açOe.s do caprtalaocL&I na .-.fe~ data.
A atuaizaçlo cb vaJof dO PatrimOnio Lkluido aeri etetuada paiOs mesmos fndiees datetrn~nados pela
ComssAo de VakM'es ~~Anos- C.V.M.. para correçAo moneténa das Demonstraçe.&s Fll'll.ncmras

-~

.....

Desta 1orJM. o voJor pa'bimoniâr d.a açlo, -Ou ae}a •PC•, CÓn'espcxt:je, na data de etn~ssâo. a NCzS
1.265.09 (HLITI mil, duzenzos e sessenta o cinco cruzados novos e nove centavos) por lOte de 1.000
(Hum mil) oç6os.
b) a partir de 01.01.91, PC sem calculado conbrme item.L1 acima definido. Caso a EMISSORA não obtenha
seu registro para negociação em Bolsa de Valores, prevaleeer4 o preço da conversao Ckllinido em •a.2" su-

pra.
1.2 •

éPOCA. DIA E LOCAL PARA SOUCITAÇÃO DA CONVERSÁ;:).

A softcilaçAo para conversão de debêntures em aç6es preferenciais poderá ser feita a qualquer tempo, mediante sollcitaçào de conversllo ao sistema de custódia utilizado, em formulário próprio,

Não s~o u.eeilas conversões nas datas ele assembléias.
1.3

•

CRITéRIOS DE AJUSTE DE CONVERSÃO

As frac;Oes apuradas na data da soicit.açlo da conversão serão devidas nessa mesma data.
1.3.1

•

DIREITO DAS AÇÕES

As a~s decorrentes da conversão gozarão dos direitos, preferências e vantagens estatutariamente
garantidos ai\Jalmente às ações prefeíencl3.ls e farão jus às bonilicaçbes distribuldas a partir aa data
da conversão, inclustve, de fonna quet'os certificados d.etas representativos seJam errutJdos no estado
de óreí:Q das demais açOes da soctldade, a partst da data da çonvarsào. k. açôes resultantes de
conversão de debêntures farão JUS a ~vldendos integrais do ano em que forem converl!das.
1.3.2

•

AUMENTO DE CAPITAL

Os aL.me:ntos de capital decorrentes tia conversão ele debêntures em ações serão realiZados men·
Ulmente, observada a forma estabelecida no inctso lU, do artigo 166, da 1et n9 6.404!76.
1.3.3 -

BONIFICAÇOES ou DESDOBRAMENTOS

Nos casos de bonifieaç6es em ações, grupamento ou desdobramento do número de ações, em Que

se divide o

capeta! da EMISSORA. serão aJustadas as relações de conversão e outras. se for o caso,

de fonna a não aletar os dlrertos assegurados aos debent\lnstas.
1.4 -

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Na hipótese de aumento de capital por subscnção pública de ações, o debenturista poderá converter suas debêntures ao pre<(_o fixado para a subscnção. Desta tonna o valor de PC, descrito no Item 1.1 assumirâ o referido
preço de subscr'ição.
- -

2 - FORMA
As debêntures serão escriturais.
3

-

ESPÉCIE

As debêntures serão da espécte subordinada.
.C

..

OATAOAEMISSÃO
01 de julhO de 1989.

.-

PRAZO E DATA DE VENCIMENTO
(:lnco ano1 1 parbl' da data de errlnlo. nncendo-H portanto, em 01 ele .Jutlo dl199-'.
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CRít"ÊRtO OE-ATUALIZAÇÃO 00 VALOR NOMiNAL

As debê:'\tures tef"&:) seu valor nomnar atualzado, de- acordo ecm a variaçlo observada no valOr nominal do SOnus do
Tesouro Nae1onal "'BTN•, sendo o valor P&CUfliàrio de QualQuer obrigaç:Ao ?f'evista neste instnlmento, calculado sobre o
vabr nominal atuaiuei:l da'det>ênture, que
obbdo através de aptçaçâo da ~gutnte fómlula:

SM'

VNI
VN

•

VNO

X

FAT,

onde:

'o valof nominal da debênture na data considerada.

VN
0

6 o valor nonVnal da debênture na data de emssao.

FAT

6 o fabr de correçlomonetâria idêntica a dos BTN"s, calculado, cumulativamente, da seguirl!e forma:

a)

desde a data da emissão até o dia 1'2' (primeirb) do mês da data considerada.

b)

por dias decorridos, desde o dia

1'~ (primeiro) do mês referente a data considerada. atê a própria, de acordo com a
vanaçAo do BTN fiscal divulgado pela Secretaria da Receita Federal.

O componente FAT explicitado no ~em "b. anterior~ existirá caso haja neeessídade de apuração de obrigaçOes
pecuniânas que se devam liquidar em ctatas intermediarias, ou seja, cu}o vencimento não ocorra no prime1ro dta Util
de cada mês,
6.1

EXTINÇÃO 00 BTN
Na 1'196tese de e:rtlnçâo do BTN ou, peta supeNeniéncia: de nonnas lega~s ou regulamentos, esta não ma~s pu·
der ser utiizada CÓrno n:iice de reajuste nas emcss~s de debêntures, ou ainda, caso se anere os crt1énos de
apltcação do STN, será desde logO apicável a este Instrumento o novo rncllce de reajuste monetáno ou o novo
critério de sua apicação, incidente sobre o valor da debênture definido no ..capuf' deste item, considerando--se
no seu câlculo a atuaização diária pe4o BTN fiscal. donlonne explicitada no item ~- acima, até a data de ocor·

rência do evento.
Na hipótese da extinção do BTN fiscal, a apuração das Obrigações pecuniárias, que se devam liquidar em datas
intetrnediãnas, será realiZada uti~zandc>-se a variação pró-rata dia do i'ldiee dO IPC do mês em questão, em re~
laÇâo ao mês imediatamente ante~or.

7

•

PERiOOO OE CAPITALIZAÇÃO DA OEB~NTURE

1\s debêntures, para o cálculo de seus rendimentos. ficam submetldas a períodos de capttalização, que são defm1dos
como sendo cada espaço de 6 (seis} meses corridos que se seguirem a data da emissão, até o venomento em 01 de
Julho de 1994, confonne o quadro abaixo:

PERÍODOS OE CAPITAllZAÇÃO

,.

01.07.1989

•
•
•
•

01.01.1990·

29 01.01.1990 a 01.07.1990
:f' 01.07.1990
01.01.1991
01.07.1991
6" 01.0L1992
7'1 01JJ7.1992 a
6' 01.01.1993 a

••s•

•

•

01.01.1991
01.07.1991
01.01.1992
01.07.1992
01.01.1993
01.07.1993

9' 01.07.1~3
01.01.1994
10' 01.01.1994 a 01.07.1994

JUROS REMUNERATÓRIOS

Aa deblntures aerlo atrblb:ls Juros ~16no&. ao nr de cada parfodo de ~zaçlo, pob ettt6ri0 pr6 esta~
ddo, como re-ndimento Qtobal Pós ftxado. F~ea desde jA deflntdo Que par~ ">dos oa porfodos de eapitlllzaç!.o aar6o atn-burdos ls del;)êntures }uros l razAo de 1~ (doze por cento) ao ano, exoeto para o prirTie1rO perixlo de çapta~zaçio (de
01.07.89 a 01.01.90} Que P"()duzd rendlrnen10s eQUrvaktntes a 12o/. (d02:1" por cento) ao ano, calculados de lonnl. pró-.
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raia 6a. • partir ~ publi::açlo do primltro ~neio de mícc de distri!x.llç:io, at6 o final CIO rs~e~ perlodo. Cesta forma as
óeb6ntures prcóJzdo rendtmentos de acordo com a segut'Jte tonn.lla:

R

onde:

X

R

•

6 o vakJr do rendimeruo de uma deb6nlura.

VN.

6 o valor atuaizado da debênture no dia do final do perbdo de capltaizaçlo, conforme definido no
Item IV -6

n

rúnero de dias do perbdo de capitaizaçlo, exceto pera o pri'neiro perfodo, onde •n· será o número
de dias contados entre a data da publicaç:'Jo do pnmetro anúncio de infcio de distributÇiío, e a data de
1êrmino óo referido peóodo••

I

9 - PRâliO
Semestramente, ou seja, ao final de cada perfodo de capita.lizaçlo, será pago ao clebenturista. juntamente com o respectivo cupom de juros, um prêtTio que corresponderá para cada debênture, à diferença ÇQsitiva, se houver, entre, de
tm lado, o montante resultante da aplicação ao valor
da debênture do in(cio ao linal de cada perfodo ele capitaltzação, ou até a data da solicitaçào de conversão C1as taxas médias dos Certificados de Depósitos lnterfinancetros
(C.O.I) calculados e diY!Jlgados peia CETIP - Central de Cust6clia. e de liquidação Rnancetra de Ti\ulos. acrescida de
•spreacf' anual Oe 2"'/o (doiS por cento) e, de outro lado, o v~r naTIInal da debênture, acrescido de juros remunerat6no5
de 12% a ano, calculados do infcio ao final de cada periodo dt capitalização, ou até a data oe so~citaç.ão de conversão.

nc:mrw

Dessa torma. o prêmio semestral será caleulado contonne ~xpresslo matemitiea:

~

PS

VN.
I

[[~

+

TCDIIJ

--

36.000

X

['

+

TCD~~

"--"

36-00d

+'"3;]
valOr do prêmio semestral expresso em eruzadQs novos

PS

por debêntures, na data consid!!rada.

valor nominal da debênture na data de inCcio do período sen1estral de capitalização em reterêncLa, con-

VN.

'

fonne definido no 11em IV - 7, exceto para o primeiro períodO. onde VN assum1rã o valOr nomtna• da de1

bênture na data da publicação do pnmeiro anli'lcto de inicio de distribuição.

TC Oln

•

taxa m6dia elos c.rtftc:::ICbl de Oepó1lbl lnterfmllneetroa (C.D.I.) Cl1c:::uladl e ctvutgadl ~11. CETIP
referente aos •n· dias contados cD lnlci:) do pvrbdo c» ca;'ltt&llz.açlo em rtfertnQ&. • exce;t.o do pnm&fro, &té a data considerada para cieuiO dO pr6rrlo. Caso a data considerada para o eãlcuiO do prt-mio, comida cem li'M data em QUe nto haja ex~m• comerei&~ ou baneino, 1 taxi TOCin para o
enbirro dia do perfodo be ca;:italizaçAo em reter6oes&. aer1 a Lixa pubticada pell. CETIF'. dO enéSII'nO
dia para o pnmo;ro dia Crtl seguonto.

n

'

rúnero de dias contados elo lnrdo do perbdo de capitailllçiÕ .,.. ref&r6neia, at6 1 data considerada pa.
ra cAJculo dO prêmio, exee10 para o pnmeiro perbdo de capitafizaçAo, onde n ser6 o nCmero de d1as
contados a partir da data de pubtlcaçiO do pnrt'W)Iro anúncio de ink10 de distribuiÇlo até a data final

desle perbdo.

FAT

6 o fator de oorreçlo monet4ria idêntica • cbs BTN'a, calcul&dc, cun'Ualivamente, da seguinte forma:
a) Desde a data do inicio do perb:io de- caprtaizaçlo em refer6nc"- ou d8 data da pubicaçAo do primeiro anOncio de inSc:lo de distrubuiçêo, no caso do primeiro pertxlo de capitaf1Zaç5o. até o dia 1'1 {primMo) do mês da data considerada para cik:uio do pr6mio.
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b} Por dias c»com:bs, desde-o dia 1'11 (primeiro) do mês r3fetente a data eor'sk:Serada, até a própria, de
lcorõO com a variaçto do eTN Iscai divulgado pela Secretaria da Receita Federal.
O compononle FAT e:Kplicítado no item ""b• arterior s6 exlstirâ caso ha}a necéssldade de apuração de obrigaç:Oes pecuniãrias que se devam iquldar em datas intermediárias. ou seja, cujo veneineoto não ocorra no p!Tneiro dia Util de

cada mês.
V· DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA
TodOs os a tos e decisões decorrentes desta emissAo que de Qualaue(lofma, envOlvam o interesse dos debenb.Jnstas, deverão
ser obrigatoriamente publicados, na forrm de a\físos, no Oiãrio Oficial 110 Estado de São Paulo, na Gazeta Mercantil e no Joma1
O Valeparaibano, de torma que peiTTllta aos debenturistas o adequado ~pant\ament() das ocorrênciaS na vida da debênture.
VI • DO PREÇO OE SUBSCRIÇÃO

Para eleito da presente emSslllo, o preço de subscrição é o valor norrinal atualizado da debênture, conforme delinido no item 6
da clâusula N", a.crescdo oe '-'ros brutos. calculados exponecialmente: por dias decorridos, desde a data da publicação d;O pn~
meiro anUnciO de inbo oe distribuiÇão até a data da efettva subscrição, eurrUativamente.
VI• DA FORMA DE PAGAMENTO

O preço de subscrii;Ao das debêntures será 1ntegralizado a vista. no ato da subScrição.
VIl- DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇ0ES
1 •

AGENTE PAGADOR

Os pagamentos referentes ao pnnc;pa! e rendimentos a QUe fazem jus os debentutistas serão efetuados peta EMISSORA. em sua sede, ou ainda, em .e.tabelecimento de instituiçOes financeiras contratadas para tal fim.
2

-

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
Considerar--se-Ao j:lrtlrrog<ldos os. praz~ referentes ao pagamento de qualQuer obrigação a1é o pnmeiro d\a ótil subsequente, se o vencimento coancidir com o dia em que não houver expe(bente comercia! ou bancáriO, sem nenhum acrés·
cimo aos valores a serem pagos.

3

•

MORA E MULTA CONVENCIONAL

Em caso de mora no pagamento de QUaisQuer obrigações de que trata a presente escritura, o:s débitos em atraso !'iCaráo
sujei1os a juros morat6rios de 1-,... (um por cento) ao mês, ineadentes sObre o valor nom111al atúalizado, acrescióos dcs
rendimentos das debêntures, calculados 'até a data do elebvO pagamento, sem prejurzo da multa convencional. arredutfve!
nao compensatóna, de ,00..;. (dez por cento) sobfe o- détlito em atraso., mdependentemente de avaso, notafica;ão ou •n--

e

terpelação JudiCw.t ou extraruchctal.

•

DECADtNCIA DO DIREITO DOS ACR~CIMOS

o

Sem prejdzo ro dSOOsiO no kern e da cl!usula IV o n10 ccmpareomento oo debtnt.Jiisla para receber o valor eomts·
pondente 1 QUaiSQUer obliçaç:Oes pecuniWs nas datas presentes nes1a ncntura, nl!.o lhe dar i direito 10 rec&tKmento
M j.Jros • correç&o, monetârtl ro perfodo reLatiVO ao atraso no recebimento, useguradOs, 10óa..,sa, os direitos adqumoos
at6 a data dO respectivo l!lenomento.

IX o RESGATE ANTECIPADO FACUI..TA'!IVO
A EMISSORA. por deiberaçAo do seu ConselhO de Adminlstraçlo, e sempre em datas ~entes com aQUelas fixadas para
0 lnal de ceda periodo de caprtaJizaçlo da deb6ntunt, contonne item TV.7 anteriOr, podert. promover antec1~~nte o resgate
·~ou parcial das deb6ntures da presente em.ssAo, publicando avisO na fonna do Item V c:om antocedênc0 mi"l.na de 15 d~as.

1

..

Na tip6tese de resgate anUtCipado parcial, adotar-sH o critério de sorteio, do qual indicar·se-lo no aviso referido neste
18m. local, data e hora a ser reaizadO, com a presença do AGENTE ADUClÁRJO.

2

•

M debêntures serão resgatadas peto seu valor nominal coiTigido, IICfescido doS juros remuneratórios e do prêmio, se
devidos.
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~ • 00 AGENTE FIOUClÁRIO

1

•

OEClARAç0ES

O AGENTE FIDUCIÁRIO d::ls debenturistas, nomeado na presente escritura, dec!ara:
a)

Sob as penas de Lei, n!o ter qua1quer ii'T'Qedimento legal, conforme o Artigo 66, parágrafo 32 da Lei n2 6.404, de
15-12-76, e o Artigo 99 da Instrução C.V.M. n!? 28, de 23-11-83, wa exercer a !unção que lhe é conferida.

b)

Aceitar a hJnçlo que lhe é confenda, assurrundo integramente os deveres e atrlbuiçôes previstos na legislação es·
pecl5ca e nesta escritura.

c)

Aceitar integralmente a presente escritura, Iodas as suas clãusu~t~.s e condições.
A EMISSOAA também dec!ara não ter qualquer ~gaç~
plenamente, suas funções •

.2

-

c:om o AGENTE

FIDUCIÁRIO que impeça a este exercer,

REMUNERAÇÃO
O AGENTE FIDUCIÁRIO, pelei exercfckl das funções que ora lhe são atribuídas, receberá da EMISSORA, a tl\ulo de
remuneraçAo, pela emissão, a ltTlpOriància semestral equwalente a 6.000 (seis mil) BTN's, a ser paga nos d1as 30 dos
meses de julho e jane1ro de cada ano, vencendo a 12 (pnmeera) em 30-01~90 e a úttrna em 30-07-94.

3

-

SUBSTITUIÇÃO
O AGENTE FDUClÁRIO serã substituklo:
a)

Nos casos de vacância, mediante nomeação pela EMISSORA e aditamento à presente escritura.

b)

Nos demais casos, na rorma de lei.
A substit!Jição não imp~carâ em remuneração superior a ora estabelecida. O AGENTE FIO_UCIÁAJO substitufdo devmA. imediatamente após a nomeação do substtulo, comunicá-la aos debenturistas na forma da aUnea "b.. do item
seguinte, permanecendo no cargo até a sunsntUição efetlva.

•

•

'

·

DEVERES
O AGENTE FIDUCIÁRIO, além de outros pi'evistoS: em ie1; J)OSsui os seguintes deveres:
a)

Proteger os dire1tos e 1nteresses dos C!ebentunstas, empregando oo exercfcio da t.Jnção o cu1dad0 e a dibg_enoa com
que todo o homem atJvo e prooo emprega roa gestão dos própnos negóciOs.

b)

ElabOrar r.tatóno 1 eobej4Q anuai'nente l dis:-osç!o dos debentunstat, dentro de 4 (QUatro) meses c» ane~
monto do exercí::10 social da EMISSORA, k'ltorma."llO _os fatos relevantes OCOfT'ICIOI durante o exerclc10 ratat~ à
execução das ~~~ anumtaas t:*l EMISSO-RA e cledarat'IO::l sue apbdào ou nlo para eontlniJ3l' no exerck::lo
da tunçào. O eomuntcado aos oooeptunstas. no sentido-de intormà-los SObre o retendo relat6no, seré. publlceoo.clentro do prazo preVIsto nesta alínea. na forma contamp~aoa na. eliws:.~1& v. às expen:su da EMISSORA.

c)

Notificar aos debenturistas e ,t; C.V.M., no prazo mâximo de 90 r:Sas, qualQuer NdimplemeniO da EMISSORA nas
Obn;açôes assumdas ne:ota escntura de emssâo. Esta notmcação, sem preju[zo dos pro<»dtmen!Os judtci8Js próprios, far~ ç.or plb•:::ação, na forma contemP~oa na C!âusula V, e dlscnmnará as providbnoas judÍCISlS e extra·
j.Jdiciais que o AGENTE FIDUCIÁRIO tenha tomaoo para acautelar e proteger os interesses da comunhão doS d&-

bentunstas.
5

•

RESSARCIMENTO

A EMISSORA ress.arorti ao AGENTE_FIDUC:ÁRIO todas as despessas em que o mesmo tenha incorrido para proteger
os direitos e interesses doS debentunsta.s., des.de que deVIdameme comprovaoos.
XI• DO VENCIMENTO ANTECIPADO
O AGENTE FIDUClÁRIO poderá CkY.:Iarar, antecrpadamente, vencidas todas as obrigações constantes desta escritura e exigir
o imediato pagamento pela EMISSORA da soma total oas df:bêf",tures em orculaçâo, med1a11te carta pro!Oc:Oiada à EMISSORA
com 10 (dez) diaS de anlecedêncaa, na ocorr6noa do$ segUintes eventos:

a}

Protesto leglbmo e reiterado oe tftuiOs contra a EMISSORA.
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b)

P~

e)

Falta de cvmpnmento pela EMISSORA de toda e qualQuer obngação p(evu~to. nesta escntura e não sanada em 30 (trinta)
dias contados do &VISO eScrrto que lhe for env1ado pelo AGENTE fiDUCIÁ~O.

de

cc.nco;~ra

preventiva lormulaOO pela EMISSORA.

XI- DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA
A EMISSORA está adidonaknente obrigada a:
1)

Colocar A disp:>SIÇâo do AGENTE FIOUCtÁRIO, dentro de no mAxrno 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
social' da EMISSORA, c6pta dos seus dem:>nstratJvos lloanceiros compleiOs, relativos a esse exercfcio sOCial.

2)

Colocar à dispoSIÇão 00 AGENTE FIOUCIÁRlO, cópia das infonnaç.Oes penOdicas e eventuais exigida pela C.V.M. nos
prazos previstos por aquela Comissão.

3)

Colocar, com presteza à disposição do AGENTE FIOUCIÂRfO, qualquer outra infonnação disponf...el que lhe venha a ser
solicitada.

"}

Nào pagar divk:lenclos, salvo o diSJXISto no artigo 202 da Lei nl! 6.404, de 15.12.76, ou ~aiQuer outra partic1~ação estatutária em lucros se estiver por ma•s de f5 (qult1Ze) dias em mora relativamente ao pagamento de rendtmentos e/ou valOr nominal das debêntures, Objelo desta escritura;..=.

5)

Perrrjtir que o AGENTE FIDUCIÁRIO, p::~r si ou por representanles 1egatmen1e habilitados, visite Qualquer de suas depen-

dências, medtante aviso prévio à EMISSORA.
6)

Submeter, na forma da lei, suas contas a balanÇos a exame por ~resa ~auditoria independente, registrada na C.V.M.

7)

Efetuar e manter sempre atualizac:lo o regtstro de companhia aberta na C.V.M: e colocar à dis;::osiÇâo de seus aoontstas e
debenturistas, peb menos anualmente, as demonstrações financeiras previstas no artigo 175 da Leí n9 6.404, de )5.12.76,
bem como observar as dtsposiÇOes das Instruções C.V.M.

I)

M~er, .-n adeQuado funclonam&nto, r.m serviço de atendtnenlo aos debenturistas, tendo em vil ti as~rar-l'le um efi..
Qonte tratamento OOJ contratar lnstrtwç:Ao autonzada para que preste este a.eMço.

t)

Manter s.eus bens *'ttquadamonte

s~rados,

contonne prAtiCas correnses.

tO)

Nlo realzar operaçOes tora de seu obfeto SOCial, observadOs u dispoSJÇOes estatutârtas, ktls • ft9tJiarTiemos vigentes.

1t)

Arcar com as despesas decorron"'s das publlcaçOes na inprensa., referentes ao relatório anual do AGENTE FIOUCIÁ·
RIO-

XID-DA RENÚNCIA

Nlo &e presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da pcesente escritura.
XIV- DA ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURJSTAS
1)

Os tlb.Jiares das debêntures previstas nesta escrirura !X)derão, a qualquer tampo, reunir~se em Assembléia Especial a fm
ele de~berar sobce maténa de interesse da eomunhAo dos debentuns:as.

2)

A Assembléia dos Debenturistas poderá ser convocada peb AGENTE FIDUCIÁRIO, peta EMISSORA,
que representem, no mfnimo, 10% (dez por cento} dos tftuios em circulação ou pela
.M.

c.v

3)

por

debentunstas

Apfiea·se t Assembléia de Oebenturistas no que couber o cisposto na LaS n'"' 6.404, de 15.12.76 sobre a Assembléia Geral

dos Acàonlstas •
.t)

A Assembléia se instalarã, em primeira convocação, com a presença de_ debenturis!as que representem metade, no m/hj..
mo, das debllntures em oreulaçOO e, em segunda convocação, com qualquer

ru:rnefo.

5)

O AGENTE FIDUCiÁRIO deverá comparecer à Assembléia e prestar aos debentdristas as informações que lhe forem so-

icilada.s.
6)

A Assembléia poderâ, pelO voto de titulares da mruona das debêntures em circulação. aprovar modificações propostas pela
EMISSORA nas co~Oes das debêntures.

7)

Nas deiberaç6es da assembléia, a cada debênture caberá 001 vokl.
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XV•FORO
F1C3 eleito o ~oro C1a CKWde de São José dos Campos, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais prtviiegiado Que seja, para
dirimir as Questões por ventura resultarltes desta escritura. Estando assim certos ~ aiUstados, firmam as partes o presente tnstrunento em 10 (CieZ) v1as de igual teor e forma, jumamente com 02 {duas) testemunhas, que também assinam. Sãc José aos
Campos, 27 de julhO de 1989. Emissora: EMBRAER- Empresa Brasilei-ra de Aeronáubea SJA:, Agente Flduciàno: Novo None
S/A Corretora de Vabres; Testemunhas:

EMBMER -EMPRESA BRASILEIRA OE AERONÁUTICA S/A.
Av.Srigadfti'o Faria Uma, 2170 • Putim

SloJosédos Campos- tP.
C.G.C. : 60.208.493/0001 -<!1

Emisslo de 89.327 (oitenta e nove mil, trezentas e vinte e sete) debêntures escriturais conversrvets em açOes de valOr nomcn
unlirio da NCz$ 1,618,60 (Hum mil, seiscentos e dezoho cruzados novos e sessenta centavos), deUberada pela Assembié
Geral Extraordinãria de 21/07/89, conforme àta publicada pelos jornais Oiâno Oficial do Estado de São Pau\o, Gazeta Mercan
o 0 Valepara;bano,
" ' registro da presente distribulçao não inplica, por parte da C.V.M., garantia de veracidade das infonnaçôes prestadas ou e:
julgamento sobre a q.~alidade da companhia emissora. bem como sobre as debêntures a serem distribufdas.'"

Registro na C.VJ,A.:
N<m>ro: SEP/GER/OCA-89/002

Dato: 31.()8.89

BANCO PRIMUS S/A

BFB • BANCO OEliNVESTIMENTO S/A

cmBANK -CORRETORA OE CÃMBIO,
TiTucOS E VAl.ORES MOBIUÁAIOS

BANCO MUI.TIPUC S/A

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO E SOCIAL· BNDES

BB -BANCO DE INVESTIMENTOS/A

BANESPA S/A.- CORRETORA DE CÂMBIO
ETiTULOS

EMBRAER ·EMPRESA BRASILEIRA
DE AERONÁUTICA SIA

~JIPAESA BRAIIL!lRA D! AEROHÂUT1CA I.A.
ATA DA AÚv.aLtlA

C:0C: Hl10.20L .aKIDOI-11
GEIW. ~ M.At llADA bl t1 01 JUI.)tC) 01 , .
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Embraer

Empresa Brasileira
de Aeron6utlca S.A.

6ooiedade de Economia Mista·~ Aberta
CGC N' 60-208.49310001-81

AVISO AOS ACIONISTAS
FATO RE~ANTE

A EMSRAER • EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A., • vista da suspeilsk> da negoc:iaçio da
s.-s açOes em Bolsa presta as ~tes inl~ eos seus ac:ionisw e debentunstas:
1. Em 21 de J.jho de 1989, I Assembléia Ger.l ExtraordlnNia da EMBRAER aproo.ou 1 emissAo de
89.327 debltntlAs (X)Illl8r1Mtis, • opçllo do aubscritor. em eções preferenciais aem direito de wto
Na ocasi6o, e obedecendo *~ que determina • lei: foi elido prazo aos acionístas para o exerck:oo de
seu direito de preler6ncia 6 IIUbscriçio das deb6ntures. A errissAo foi IUbmetida • CVM que 1
ap<<M:>U, 11travts do Oficio N" Si'P/GEFI/DCA-891002 de 31 de agosto de 1989.
2. Quando os I)O(tadores das debêntures ~·m • exercer seu direito a convenHas em ações
preferenciais aem -direito de wto. apareceram I"UI'TIOi'es que, da corMII"sio, r&sulta<iam açoes
preferenciais aem direito de 11010 que, Pciooadas 6s ja existentes. ultrapassariam dois terços do
capital 80Cial e que, nesw c:ondoções. adQuiririam cireito de wto. Assim. a Unlio pe<dería o oontroie
do EMBRAER pois poos$aria • deter menos de 51 '11. das ações com dlr.,.to de voto.
3. A CVM de<>dtu. ent6o. SlJSI)IIOdel 1 partir de 04 de feverelr o de 1992 os negócios com as açoes da
EMBRAER em Bolsas de Valores e, após a suspen&Ao, solicitou, em 07 de fevereiro de 1992. que lhe
fossem prestadas informações, 11 saber:
•· composiç6o atual do capital da empresa por espécie de lições;
b. conversões efetuadas até o presente, discriminando a data. o nümero de debêntures ~Idas e
o total das açOes orioodas da conversio;
c. quantidade de debêntures com pedido de oonver&Ao em fase·de processamento até 11 presente
data .e número de lições que ser6o geradas;
d. quantidade de debêntures em circulaç6o e o lllimero de açôes que seriam geradas caso todas
fossem convertidas na presente data;
e. o entendrmento da emissora quente aos direitos das novas açOes emitidas. 6 luz das disposições
contida; no parágrafo 'Z' do 11rtr110 1S da Lei ~ 6.404176;
J. provrdênoas que e emrssora pretende adotar com respeito aos eventuais recursos de acionistas
que manifestarem entendimento diverso do apresentado pela emissoca.

4. Em resposta a este pedrdo. a EMBRAER enviou 6 CVM o oficio do seguinte teor, datado de 17 de
feWferro de 1992:
"Em ateni;flp à sohcitaçào dessa Comissão, efetuada através do telex rf' 240 de 07 ele fevereiro de
1992. informamos:
}.a. Composiçllo do capital da empresa em 31.12.91:
.. 172.414.970
Ar;óes Ordinárias: ...............................- ...........................................- ......... .
Açóes_preferencoals: ........................................................................................
• 330.535.698
. !i02.950.668
Total ....................................: ..................c..........::............:•.o...~ ....................... ·
b. Composíçllo do capital da empresa apOs as conversoes ocorridas:
17Í.~ 14.970
Açôes Ordrnánas: ............................................................................................
Ações preforenciais: ................... _ .................................................................
645094.396
1.017.609.366
Total: ................................................- · ..........................................................
2. Conversões eletuedas até o presente:
Ckl~

~

Debintures
lletültantM
MãrçoJ91 ................................. _________ ~........................
2.811
· · 66.437.688
Julho/91 ................- .........._.............................................
4.000
117.870.509
Jane~o/92---------------------··
20.105
514.558.698
3. Quantidade de debêntures com pedido de oon.ersáo em fase de processamentO: nenhuma até a
data de tqe.

Mis/ano

..--·-----·--------· ..------·------
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Quantidade de debêntures em cir~mero r:1e ações resultantes se oonveftldas na P<esente data:
• . N" de Debêntures em Orcul~: --··········-·······················--······--···-···--··--·--62 41.1
•. Data do câk:ulo:, ··························································-···································
07.02.92
" Preço Untlilrio da Debênture: ..........................................................................
CrS 865.160.00
• Preço de Conve<SOO da Debênture: ................................................................
CtS 170.63
• Ouantid&de de açóes resultantes. caso ocorra conversao do totaL •........•.•..•.
316.455.189
ações preferenciais sem direito a voto
5. Pede V
tllmbem. o entendm-,ento desta socieddde quanto aos direitos das novas ações
emitidas. Aluz do parágrafo 2" do artigo 15 da Lei n• 6.404/76.
Os direjtos destas no.as ações
os estipulados no anigo 9" do Estatuto Social da Companhia,
assim redigido:
"As .,oas preferenciais n&o terão direito ·de ·voto, consistindo a preferência em prioridade no
IINimboiso do capital".
É V8fdade que o .nigo 15. parágrafo 2". da lei ri' 6.404176. dispõe que o número das ações
preferenciais sem direito a 11010. ou sujeitas a restrições no exercicio desse direito. n6o pode
ultrapassar 2/J (dois terços) do total das ações emitidas. Todavia, não é merioS VBfdade que este
cispositivo n6o se aplica & EMBRAER. como se explica a seguir.
8rtigo ,. do decre:o-lei ri' 6.464. de 2 de maio de 1944. dospõe:
"Art. 1•- A restriç6o contida no parágrafo unico do an. 9" do Decreto-lei n• 2627, de 26 de setemb<o
de 1940, nbo se aphca bs sociedades cuja maioria das eçOes com dorel\o a voto penença & União ou
e 9<J31quer dos Estados ou MUOJclpios.
Parágrafo Unico - En~to o número de ações sem direito a voto exceder o da n1etad~ das ações
ordinárias, a Uni6o. ou o Esllldo ou Murucipio que possuir a maioria destas, não poderá transfert-las
• terce~o.
Este deaeto-lei jamais foi revogado, imphcita ou explicitamente. Pelo cCYllréno. foi conlorrTllldo pelo

.sa..

sao

o

litigo 235 da lei rf' S.ol04/78. que Mbmeteu as~~ da ~nia ll'illll 1 IIUI Clspalhoa.
l'lualnndo que o fazia ~ prljUiro das óiiPOiir,;IOn upeeilia da IIi fQrlf'.

O de<:rllt>-lli rf' 8.41W44 t dspo&içlo ~ • foi. ponento, mantido expreuamenta tm >Agor.
Ntm mtJmO podtril aitgat-H que • revogiÇ6o de todo o dKrltcHii rf' 2827}40""' ~
rewgaçlo do dltcrt~ ~ 8.4114/44 que ~ faz rtmill6o. Em primairo lugar, t.1 ~ Mtia
c:onv- ao texto. do litigo 235 da IIi 8.ol04/711. em - pane fiotl (Sem prejulzo das ~
es;>aOail· axistantell. Em r;agundo lugar. quendo o litigo 11 do de<:retM ri' 8.484/44 faz rlfllncíl •
t1gr1 do litigo 11" do decreto-lei ri' 2827140 ~noorpotw-t ao_, JIIXto por Wl da
da modo
que a rewgaçAo deste llltimo daaato-lei n&o implica riVC>QliÇ6o do daaet~ rf' 8.4&4144. Em ta<cairo
lugar. o aentido do daaeto-lei ~ 8.484/44 6 muito cla<o: • proporcionalideda enl!ll ~com direito
da voto • ações Mm direito de wto nk> 111 aploca tque~as IIOcledades cuja mtlorit da aoOH com
drrelto 1 \1010 panonçaa Uni&o ou 1 qualquer dos Estados ou Munic:ip;os.
Por oportuno,
perecer. especifiCO sobre o assunto. da ...,.., do ProfeJJO< Doutor F.tlio K.onder
Comparato. dando~ e ~elo supone ao entendimento retro exposto.
Assim~. e em atanÇ6o ao último quesito de seu ttlex. • EMBRAER iniCIITil& que;·iloii'Tlplladl eomo

•••inlo.

-*'

tnV'I""'

estA por seu texto legal expresso, eleve cumprir 1 obrigaç6o de
eçOes prelerencieil IMTI
direito de voto- portadores de dab6ntufes conversl\lttis que maoileJtam intençio de convertt-las.
Solocita ainda P<ovidMcies para que seja desde logo cancelada a ordem de auspens&o dos negOcios
com as açOes da EMBitÃER nas Bolsas de Valores. b vista da falta de ampero legal para a ausper>sAo.
MANOEL OE OLIVEIRA· Oiretor de Relações com o Mercado".
5. Em sess&o realizada em 19 de fevereiro de 1992. o Colegiado da CVM, acompanhando o \I01o do Sr.
Oiretor Relator. decidou que o oficio da EMBRAER em resposta ao pedido de esclarecimentos de CVM
fosse dovulgado como fato relevante, por conter dados de interesse do mercado de valores l'l'>obili6rios,
fundamentais para 1 reabenura das negociaçOes das eções da companhia. É o que IIIOfl 111 faz. O oficio
em CIIUSII tem o seguinte teor:
"Analisados o teor domemo SEP.()13192, a do recursc da recorrente OFN-<l1~2. wto no sentido de que
a compantua divulgue, como FATO RELEVANTE. o teor de seu oficio DFN-<116/92, onde
dados
de interesse do mercado de valores mobiMrios que s6o fundamantais para • reabenura das negociações
de suas IIÇOes.
Além disso. em face de rumores sobre eventual contestaç&o junto b Procuradoria Geral da República de
aluais acionistas minoritários da EMBRAER a respeito de convers&o das debêntures. deve também e
~ia divulgar o que hé de ve<d&de a este respeito em seu FATO RELEVANTE. possibilitando assim
adequada informaç60 10 mercado sobre a questJo.

&ll'e-
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8.

9.

Deve \M"bém a companhia colocar dlsPOSiçllo d8 il eressados, toda e lundamentaç&o e clocunentaçlo
que envoh.-e a QUI!Sibo.
O lato relevante deve ser submetido SEP para avaliaçlo. e tio logo seja publicado, as ~ com
as eçOes poderllo ser retomadas".
Como se verifica. nllo têm. nem jamais tiveram fundamento os rumores ele Que a UniAo teria pertjdo o
controle ecionilrio da EMBRAER, a qual n11o se aplica o artigo 15, paragrafo 2', da lei n'6.404/76. Nestasoondlções, a EMBRAER vai continuar a convener as referidas debêntures em ações preferenciais sem
direito de voto, CJJ~~ndo solocttada pelos portadores daQueles lltulos, de acordo com o q.Àe cisp6e a
escritura formada entre a EMBRAER e os debenturistes.
Decicltu também o colegiado da CVM CJ>e, • em lace dos rumores sobre eventual contestaç&o juntz; ll
Procurac!oria Geral da República de etuaís ecionistas minoritáncs da EMBRAER a respeito da eonwrs&o
das debêntures. deve também e companhia divulgar o que há de verdade a este respeito em seu Feto
Relevante. possibihtendo assim adeQUada informaçbo ao mercado sobre a questbo".
Em 17 de fevereiro de 1992. a EMBRAER tomou conhecimento do"requerimento apresentado 110 Exmo.
SI. Procurador Geral da RepUblica por Multi Banco S.A.. Golden Gate Participações Ltda., PFR 1nc. Crtdt
Suisse e BanQue Française du Comme<t:e Exterieur. alegando que a emiss6o de deb#lnturn ~s
havia .violado o artigo 1!i.parágrafo 2', da lei 6.404/76 e que dai decorreriam perda do=ole acionário
da companhia pela Unoo e diluiÇ:.O ir~~ustificada da participaçfoo ecionilria desta e dos .equerentes. A
EMBRAER já se marv1estou atrallés de cana de 19 de fevereiro último ao Exmo. SI. Procurador Geral da
Repllbbca. Nesta carlll. foi demonstrado Que nem e Un~o perdeu o controle da EMBRAER. pelos
motivos já expostos, nem hoUve diluiç:.o injustificada da panicipação de qualquer acionista, uma vez que
todos tiveram oponunidade de exercer seu direito de preferéncia à subscrição das debêntures
conversiiiE!ís, na forma da lei.
'outrossim. a EMBRAER recebeu do escritório "Pinheiro Neto· Advogados", correspondência de 06 de
marco de 1992, sob n• 207.74426 do seguinte teor:
"Somos advogados de Arab Banktng Corporation, Multi Banco SA, Golden (iate Participações Ltda.,
Banque Françatse du Commerce Exterieur, Oêdit Suisse e PFR lnc, acionistas preferencaais dessa

Companhia.

·

Comunicamos a V.Sas. Que ajulzamos. contra essa companhia e outro, I'I'Mlôida cautelar perante a 2' Vara
Cível da Comarca de S6o José dos Campos (processo n" 252/921 objetivando 1 stJspens6o (ii da
conversbo de dabêntu<es em eçOes preferencias dessa companhia e Iii) da negociaç6o das ~s em
bolsa de vaiO<eS. N6o houve deferimento da limmar pleiteada. razào pela qual impetramos mandatO de
seguranÇa contra o despacho denegat6rio. O pedido ltminar do mandato de segurança temllém não foi
atendido, mas pende de julgamento petição solicitando reconsidereçfoo do despacho.
Comunicamos ainda que, dentro dos próximos dias, daremos inicio 6 demanda principal, que visa rt)
impedir a conversêo das debêntures em eçOes. pelo preço de convers6o calculado de acordo com o
estabelecido na escritura de emiss6o de tlebêntufes de 27.07.1 989; Gil revener as oonversões que j6
tenham ocorrido e (iii) estabelecer as responsabihdades indenizatórias correspondentes. Atenciosamente,
Celso Contra Mori".
Conforme informado na cena. tanto o pedido ae reconsicleráção do despacho inicial feito ao Juiz da 2'
Vara da Comarca de S6o José dos Campos, quanto a Medida Liminar no Ma<ldato de Segurança
impetrado pelos Autores fO<am indeferidos, pendendo de julgamento o pedido de reconsideraçio do
despacho que indeferiu a bminar no Mandato de Segurança
10. A EMBRAER coloca à dtsposição dos aCIO!listes e debenturistas. em sua sede. toda a doeumentaçbo
referente ao assunto, na Qual se encontra a fundamentação de seus ates.
Sbo José dos Campos, 06 de março de 1992.
MANOEL DE OLIVEIRA
DuetO< de nelações com o Mercado

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
caso de polícia, onde os trabalhadores despossuídos da propalavra ao nobre Senador Nelson Wedek.in.
prie-dade são considerados assaltantes e marginais.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC .. Pronuncia o
Nos últimos meses já foram registrados três graves confliseguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e_ Srs. Senãdores, tos e_ntre sem-terras e fOrças pOliciais. O primeiro envolvendo
ao mesmo tempo em que esta Casa aprofunda as discussões ocupação de uma área em Campos Novos; o segundo em
sobre reforma agrária, num intenso debate entre parlamen:- nova _ocupação a uma agência do Besc ero Chapec6 e agora,
tares, entidades da sociedade civil e segmentqs_ rept'~ntativos- -- no~último sábado, o problema mais sério verificado no muni~
dos trabalhadores e dos proprietários rurais, na busca de um cípio~de Abelardo Luz.
projeto que contemple todos os interesses, em meu Estado,
Sem mandado judicial, ou seja, sem amparo legal, 119
~anta Catarina, a questão da terra ainda é tratada como um
soldados do 2\' Batalhão de Polícia Militar invadiram a fazenda
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Santa Rosa 3, onde estão acampadas 250 famOias desde o
último dia 22 de julho. Travou-se naquela localidade uma
terrível batalha campal. Os trabalhadores reagiram, mas diante da superioridade armada da força policial, sofreram um
verdadeiro massacre.
Sete trabalhadores rurais foram presos .. Leocir Moraes,
um dos acampados, foi baleado durante o conflito e ainda
encontra-se internado no Hospital Regional de Chapecó, em
estado grave. Já Leocir de Lima, também baleado, foi operado
no Hospital de Xanxerê e conduzido posteriormente para a
cadeia pública daquele município. Lá permaneciam presos
os trabalhadores Laurinda Bernardi, João Withinski, Silvan
Dalmagro, Neri Fabris e Walmor Braga.
Os sem-terra foram incursos nos artigos 19 e 36 da Lei
das Contravenções Penais e rtos artigos 329 e 330 do Cõdigo
Penal, que tratam, nos dois primeiros~ da posse de armas
e da auséncia da sinalização de trânsito; e nos dois segundos,
de violência e desobediência à autoridade.
Tudo isso, segundo o Comando da Polícia Militar, porque
os trabalhadores teriam montado duas barracas ao lado da
estrada, de onde estariam controlando o tráfego de .veículos.
Segundo esta mesma versão, um caminhão da empresa Sadia
teria sido saqueado e sua carga, avaliada em Cr$5 milhões,
roubada.
A advogada dos sem-terra, Maria Aparecida dos Santos,
denunciou que o juiz Nilton Varela Júnior, do município de
São Domingos, .não só não concedeu a fiança ou ·o babeas
corpus dos sete trabalhadores, como também mandou prender
mais três pessoas. Corilo não sabia os ilomes, ·decretou a prisão
de "Furão", "Barriga" e "Galego".
Tudo isto é um absurdo, pois os trabalhadores não estavam armados e seus domicílios foram invadidos ilegalmente
pela Polícia Militar, denunciou a D~ Maria Aparecida. Além
do mais, não existem saques ou roubo de mercadoria dos
caminhões. O que os trabalhadores querem é apenas a terra
para trabalhar e viver com suas famílias, acrescentou a advogada.
Diante da gravidade dos acontecim~ntos, o movimento
dos sem-terra está propondo ao Comando da Polícia Militar
uma trégua de 90 dias. Enquanto isso, solicitou à Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, que
impetre pedido de babeas corpus diretamente ao Tribunal
de Justiça do Estado, em favor dos trabalhadores que ainda
estão presos.
Nos parece, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, que
esta trégua proposta pode~ pelo menos por enquanto, serenar
os ânimos. A futerferência da OAB/SC, da _mesma forma,
pode conduzir a negociação a um bom termo. Faríamos ainda
desta tribuna um apelo ao Governador do Estado, Sr. Vilson
Kleinubing, para que determinasse ao seu Secretário de Segurança, a cessação de toda e qualquer violência.

É preciso, de uma vez por todas, que o problema da
reforma agrária e das ocupações de terras sejam tratados politicamente, de maneira civilizada, com respeito aos direitos das
partes envolvidas. E não da forma como vem sendo encarado
a dezenas 'de anos, com violência policial, com tiroteio, com
prisões e muitas vezes com a morte de pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
IIavendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO
N• 2~3, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n' 283, de
1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "A Questão Militar", de autoria
do Senador José Sarney, publicado no jornal Folha de S.
Paulo, de 1• de malo de 1992.
-2REQUERIMENTO
N' 325, DE 1992
Votação, em turno úniço, do Requerimento n' 325, de
1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo "Deterioração da Cidadania';, publicado
no jornal O Globo, edição de 21 de maio de 1992.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 9, DE 1990
Discussão, em turno únicO dO Projeto de Lei da Câmara
n' 9, de 1990 (n' 4.432/89, na Casa de origem), que cria o
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providências, tendo
PARECERES
-sob n• 237, de 1992, da Comissão de Educação, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta; e
-de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e contrário ao Substitutivo da Comissão de
Educação.

-4PROJETO DE LEI PO SENADO
N• 10, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 10; de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre critérios para outorga e reitoV3.ção de concessão ou permissão de serviço-de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Está encerrada a sessão.
(Lev.anta~se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
-o

ATOS DO PRESIDENTE
(*) ATO N• 295/92
00 PRESIDEmE DO SENADO FEDERAL
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
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da Comissão Diretora n~' 2~ de 4 de abril de 1973, e. tendo
~in vista o que consta do Processo o'? 0844/91-8, resolve:
Aposentar, voluntariamente, MARIA DO SOCORRO
'DE MATOS. PEREIRA, matrícula 1187, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa!Análise, Primeira Classe, PLS n'

26, do Quadro de Pessoal, do Centro Gráfico do _S_enado
Federal - CEGRAF, nos termos do artigO 40, inciso III,
alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186,-iricisó- m, alínea ·a, e 192,
inciSo TI, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990..
Senado Federal, 23 de julho del992. -Mauro Benevides,
fresidente.
(•) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de~ú:?-92.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 2'Y7, DE 1992

ATO DO PRJ;:SIDENTE N• 327, DE 1992

· 0 Presidente do ·s·enado Federal, no uso de suas atribuiçôe-S:tegimentais e regulamentares,- de confoi'Ínidade coD:i a
delegação de competência que lhe foi ou.torgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, de a.co~do_ co_m 9.dJsposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, e ilb Ato da
Comissão DiretOra il9 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo 1'1' 010.093/92-3, resolve:
Nomear MARIA APARECIDA SANTOS-Pp~IRA
para exercer.o cargo, em comissão, de As_sesso~ Técnico, ,Gó.digoAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,C()IDlotaÇão e eXercício no Gabinete do Senador Antonio Mariz. ·· Senado Federal, 12 de agosto de 1992. -Senador.Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 328, DE 1992

_o Pr~sidente do Senado Federal, no uso da sua cqmpetênaa regunental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nl' 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do Processo n• 009.734/92-9, resolve:
Exonerar; a pedido, MARGARETH ALVES DE OLIVEIRA, do cargo de Técn:ico Legislativo, Área de Administração, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro dei'essoal
do Senado Federal, a partir de 28 de julho de 1992.
Senado Federal, 27 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiregimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n• PD 000.343188-9, resolve:
Nomear CRISTINA MARIA DE LEMOS FERREIRA
para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informação, Classe S•, PLS n' 21, do Quadro de
Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal- PRODASEN, em virtude da aprovação
em concurso público homologado em 7-12-1989, pelo Ato
n• 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato n• 40, de 1993, ambos
da Comissão Diretora do Senado FederaL
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 304, DE 1992
Senado Federal, 12 de agosto de 1992. ----::SenaÇor ~auro
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~ Benevides, Presidente.
ções regimentais e regulamentares, em t::onformiQade com a
· -·ATO DO PRESIDENTE N• 329, DE 1992
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
O
Presidente
do Senado Feder~l, no uso da sua compeda Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
tência regimental e regulamentar, em conformidade com o
consta do Processo n• PD 000.343/88·9, resolve:
Nomear PAULO FERNANDES DE SOUSA JQNIOR, art: 141, I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
para o cargo de Especialista em Informática Legislativa/A- nOs teimas -da delegação de competência qrie lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, e tendo em
nálise da Informação, Classe 5, PLS n• 21, do Quadro de
Pessoal do Centro de Informática e Processamento de Dados vista a decisão do Conselho de Supervisão do Centro Gráfico
do Senado Federal- PROÍlASEN, em virtude da aprovação · do Senado Federal, proferida em 28-7-1992, e o que consta
em concurso público homologado em 7-12-1989, pelo Ato do Processo n•000.760/92-7/CEGRAF, resolve:
Demitir o servidor EDSON PEREIRA DA CRUZ, man' 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato n• 40, de 1991, ambos
trícula n9 1056, do cargo de EspecialiSta em Indústria Gráfica
da Comissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 28 de julho de 1992. -Senador Mauro Legislativa/Técnicas-;5• Classe, PL M 7, do Quadro de Pessoal
do Centro Gfáfieo do Senado Federal.
Benevides, Presidente.
Senado Federal, 13 de agosto de 1992- -SenadorMauro
Benevides, Presidente.
(•) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (~eção II}, de 29-7-9-i
ATO DO PRESIDENTE N• 326, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da §ua compe-_
tência regimental e regulamentar, em conformidade
adelegação de competência que lhe foi óutorga'da pelo Ato
da Comissão Diretora n'? 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n"? 1, de j 991, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 010.038192-2, resolve:
·
Exonerar HUMBERTO FIGUEIREDO PINTO, do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, CódlgO sFDAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do
Gabinete do Senador César Dias, a partir de 31 de julho
·
de 1992.
Senado Federal, 12 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

com-

çõe~

PORTARIA N• 48, DE 1992Primeiro Secretário do .Senado Federal, no uso de
suas ~atribUições rcginientais e regulamentares, resolve:
Prorrogar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, Os trabalhos
da Comissão de Inquérito d~signada pela Portaria n9 34, de
1992, com base no art. 152 da Lei n• 8.112190.
-~nado Federal-, 11 de agosto de 1992.- Senador Dirceu
Carneiro, PrimeirO Secretárió.
. PORTARIA N• 49, DE 1992
O Primeiro SecretáriO do Senado. Federal, no desempenho de suas atribuições regimentais e regulamentares,. re~
solve:
Designar MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MARTINS,
Analista Legislativa, RUBENS DO PRADO LEITE, Ana-
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Designar ALAOR BARBOSA DOS SANTOS, Assessor
Legislativo, PAULA CUNHA CANTO DE MIRANDA,
Analista Legislativo, e JUUANO LAURO óAESCOSSIA

tantes do Processo n• 009335/92-7.
NOGUEIRA, Analista Legislativo, para, _sob a Presidência
Senado Federal, 11 de agosto de 1992.- Senador Dirceu
do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida
Carneiro, Primeiro Secretário.
de apurar a denúncia segundo a qual o servidor RENAJ:O
JANIQUES teria exercido a administração de empresa comerPORTARIA N• 50, DE 1992
-- CiaJ. na cidade de Salvador, BA, enquanto ainda estava no
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
exercício de suas atividades funcionais como servidor do Senasuas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em do Federal.
vista a decisát> da Comissão Diretora, em sua 13~ Reunião
Ordinária, realizada em 20 de julho de 1992, sobre os ProSenado Federal, 11 de agosto de 1992. -Senador Dirceu
cessos n" 002947/92-7 e 002663/91-0, resolve:
Carneiro, Primeiro Secretário.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVD-N•131

SÁBADO, 15 DE AGOSTO l>E 1992

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 47, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Internacional de Reconstmção e Desenvolvimento - BIRD,
destinada ao fmanciamento parcial do Programa de Modernização do Setor de Saneamento
a ser executado pelo Ministério da Ação Social.
O Senado .Federal resolve:
Art. 1• :É a República Federativa do Brasil, na forma das Resoluções n'' 96, de 1989, e 17,
de 1992, do Senado Federal, autorizada a ultimar contratação de crédito externo, no valor equivalente
a até US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD.
·
Parágrafo único. A operação de crédito, definida no caput deste artigo, destina-se ao financiamento
parcial do Programa de Modernização do Setor de Saneamento, a ser executado pelo Ministério da Ação
Social.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito externo são as seguintes:
I - mutuário: República Federativa do Brasil;
II -credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;
III -valor: US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
IV- prazo: quinze anos;
V- caréncia: cinco anos;
VI- juros: 0,5% ao ano, acima do custo de captação do Banco, cotados. no semestre procedente
ao que irá iniciar, rontados semestralmente em 1' de abril e 1• de outubro de cada ano;
VII -comissáo de compromisso: 0,75% ao ano sobre o montante não desembolsado, contados
a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato, paga semestralmente juntamente com
os juros, em 1• de abril e 1• de 'outubro de cada ano;
VIII -desembolso: data-limite: 31 de dezembro de 1997;
IX -amortização do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo
a primeira em 1• de outubro de 1997 e a última em 1• de abril de 2007.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses,
a contar de sua publicação.
-
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Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado aprovou, e eu, Mauro Benevides,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

P~esidente,

nos termos do art. 48,

RESOLUÇÃO N• 48, DE 1992
Autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, no
valor equivalente a até US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de dólares), entre a
Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol·
vimento- BIRD, para financiamento parcial do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
O Seriado Federal resolve:
É autorizada, nos termgs da Resolução n• 96, de 1989, a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta
milhões de dólares norte-americanos) entre a Petrobrás- Petróleo Brasileiro S/A e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Parágrafo único. A operação de crédito externo ora autorizada destina-se ao financiamento parcial
do Projeto Polidutos e Estação de Hidrotratamento.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) valor do empréstimo: US$260,000,000.00 (duzentos e sessenta milhões de dólares norte-americanos);
b) prazo: quinze anos;
c) carência: cinco anos;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, ve_~cend<?-se a _primeira em
1• de fevereiro de 1997 e a última em 1' de agosto de 2006 (as datas estipuladas para repagamento poderãá
ser prorrogadas para manter correlação com a efetiva data da assinatura do contrato);
e) juros: 0,5% a.a. acima do custo de captação do Banco apurado no semestre precedente, semestralmente vencidos, em 1' de fevereiro e 1' de agosto de cada ano;
f) comissão de compromisso: 0,75% a. a. sobre o montante não desembolsado, contados a partir
de sessenta--dias após a data da assinatura do contrato, semestralmente vencidoS, em 1"' de fevereiro e
1' de agOsto de cada ano;
g) desembolso: data-limite em 31 de dezembro de 1994. Foi acordado com o BIRD a postergação
·
-~
..
da data-limite de desembolso para 31 de dezembro de 1995.
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 entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de agosto de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Art. 19
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Ata da 152a Sessão, em 14 de agosto de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Valmir Campelo
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESRNTES OS SRS.
SENADORES:

Albano Franco - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro- Epitácio cafeteira- Jolio França- Joao Rocha - Jost
Richa - Mauro Benevides - Rachld Saldanha Derzi - Valmir
carnpeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. SEm-3dõres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de DetJ.S, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDffiNTE

PARECERES
PARECER N• 259, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1991 (n• 2.605-B, na
origem), que isenta de tributos a remessa de valOres
para o exterior, quando destinada a custear a tra~a1iação de corpos.
Relator: Senador César Dias
Pretende o Projeto em exame dar prioridade e isentar
da. tributação a remessa de valores para o exterior, quando
destinada à transladação de corpos de brasileiros lá fê_llecidos,
inclusive para as despesas com embalsamento e uma funerária.
Diz o autor, em sua justificação, que é indefensável a
pennanência de dificuldades burocráticas de toda ordem,
agravadas com a tributação sobre a transferência de valores
ao exterior destinados a custear a transladaÇão de brasileiros
mortos fora do Brasil. Afirma ainda não se justificar que~
nesses momentos marcados por um grande sofrimento, as
pessoas ainda estejam sujeitas -a pagamento de impostos que
se caracterizam pelo lucro.
Relatório
A concessão de isenções tributárias deye, obviamente,
nortear-se pelos princípios constitucionais eXpresSOs-oir il1tplícitos na Lei Maior, destacando-se, dentre eles, o contido no
art. 145, § 1"', da Constituição Federal, qual seja o da adequação dos impostos à capacidade contributiva, outro artigo constitucional de importância relativa para o projeto seria o art;
163, inciso III e V da CF - que dispõe sobre: "Imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza" e sobre

"operações de crédito, câmbio, seguros ou relativos a título
ou valores mobiliários"; o art. 151, I l l - CF dispõe: ''é vedado
à União: instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiOs". Assim não
temos dúvida de que esta "plena isenção tnbutária" proposta
que, além de não contrariar textualmente a nossa Lei Maior~
não levaria à diminuição da receita pública capaz de comprometer o erário públiCo.
Sobre as remessas ao exterior incideni õ Imposto de Renda e o imposto sobre operações financeiras, aquele sobre ga~os auferidos, e este sobre a manifestação contnbutiva de
movimentação de recursos fmanceiros. O Imposto de Renda
não incide diretamente sobre a remessa, mas sim sobre o
ganho obtido pelo prestador do serviço, ou fornecedor de _
bens, que, as mais das vezes, é domiciliado no exterior e:
de difícil alcanCe da nossa tributação.
Quanto a prioritar~se determinadas remessas ao exterior,
é necessário ressaltar~se que o Banco Central do Brasil, órgão
incumbido de administrar a movimentação cambial no país,
se restringiria apenas ao repasse. Já há privilégios na Lei
n~ 8.112 em seu artigo 228, Que assim dispõe: "Em caso de
falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho,
inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo corre~
rão por conta de recursos da União, autarquia ou fundação
pública.
Assim sendo, em que pese o seu meritório objetivo, dadas
as circunstâncias emergenciais a que é vítima a família quando
em casos de infortúnio como é a morte, somos favoráveis
à aprovação do Projeto sob exame.
_
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1992. - Raimnndo
lira, Presidente --Mário Covas, Relator - Ronan Tito - César Dias - Dario Pereira - tlcio Álvares - Esperidião
Amln- Onofre Quinan- Nélson Wedekin- Marluce Pinto
- Levy Dias- José Rlcha- Jonas Pinheiro- José Ednardo. ~~
PARECER N• 260, DE 1992
Da ComiSsão de Relações Exteriores e Defesl1 Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de
1992 (n• 29, de 1991, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo
da RepúbUca Federativa do Brasil e a República da
Tunísia".
Relator: Senador José Richa
Sob apreciação desta Comissão, nos tennos do art. 49,
inciso I, da Coiistituição Federal, o Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, que aprova o texto do Acordo Comercial
entre os Governos da República Federativa do Brasil e a
República da Tunísia.
A Mensagem Presidencial que encaminha o texto do
Acordo ora examinado aduz que o mesmo tem por escopo
promover o maior intercâmbio entre os dois países, nos setores

Agosto de 1992

DIÁRIODO cqNG~ilS§ONACIONAL (Seção II)

comercial e económico. através da concessão recíproca de
tratamento de nação mais favorecida, no que se refere às
práticas aduaneiras, bem como de facilidades mútuas para
·a realização de eventos de promoção comercial.
Visa também o presente Acordo ao disciplinamento jurídico de práticas comerciais já em curso, promovendo destarte
o incremento de relações comerciais bilaterais.
Cumpre- ainda relevar a importância da Argélia como
parceiro comercial de grande interesse ao Brasil, haja vista
a apreciável complementaridade entre as duas economias,
bem como a posição geográfica do país norte-africano.
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto
de Decreto Legislativo, que inclusive salvaguarda a nova outorga legislativa, em caso de modificações que se venham
a verificar, nos seguintes tertnos:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1992
Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e a República
da Tunísia.
O Congresso NadOlial decreta:
Art. 111 Fica aprovado o texto do Acoi:do_ Comercial
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Tunísia, firmado em Brasília, em 27 de novembro
de 1990.
Parágtafo único. Ficam sujeitos à- aProvaÇãO--dO Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao património nacfonal.
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação."
.·
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. - Jrapuan
Costa Júnior, Presidente - José Richa, Relator - Albano
Franco - Lourival Baptista - Chagas Rodrigues - João
Calmon - Ronaldo AI'Bgão - Ronan Tito - Pedro Simon
- Magno Bacelar.

PARECER N• 261, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D' 58, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n• 28-B, de
1991-CD), que "aprova o texto do Acordo Básico de
Coopei'Bção CientiOca, Técniea e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Cbile, em BrasOia, em
26 de junho de 1990" ..
Relator: Seoador Nabor Júnior
I - Relatório
Em cumprimento ao· disposto no art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, através da Mensagem n• 62, de 15 de fevereiro de 1991, submete
à resolução definitiva dos membros do Congresso Nacional
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o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica
e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, na cidade
de BrasOia, em 26 de julho de 1990. A competente Exposição
5ie Motivos do Ministro de Estado das_ Relações Exteriores
consta do Avulso do Parecer da Comissão Técnica da Câmara
doª Deputados.
2. Quando da sua regular tramitação na Câmara dos
Deputados, a matéria obteve aprovação unânime da Comissão
de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Reda~
ção e da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, esta nos termos do parecer reformulado pelo
Relator, o nobre _Deputado Ariosto Holanda, que anteriormente, através de emenda aditiva, sujeitava à aprovação prévia do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia a definição
das sistemáticas de elaboração do Plano Trienal previstas no
artigo VII do Acordo. Ainda na Câmara Baixa, e já como
Projeto de Decreto Legislativo n• 28-B/91, o texto foi discutido
em turno único e aprovado, o mesmo acontecendo com a
sua redação final. Finalmente, em 21-5-92, o Projeto chega
ao Senado Federal (fi. 16), como PDL n' 58192.
3. A Exposição de Motivos ministerial ressalt_a a impor~
tância do Acordo para a ampliação do leque de proposições
destinadas ao desenvolvimento da' cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e o Chile. A cooperação preten·
didª alcança~ efetivamente, as mais diversas áreas de çonhecimeitto humanO eiD proveito mútuo, e que vão do treinamento
profissional, consultaria, intercâmbio de informações e pesquisa, até as áreas eleitas como de interesse mútuo (art. VI):
biotecnologia, életrônica, energia, espaço etc.
4. Sem dúvida, o presente Acordo se constitui em maíS
um ato internacional bilateral de importância incontest.áve_l
para o Brasil e o Chile na área científ~ca, técnica e tecnológica,
mormente agora em que o pafs amigo retorna aos camiDQos
democráticos. Tallato contribuirá efetivamente_ para que acordos de nível técnico como o presente possam ser pratiCados
com isenção de ânimos e, portanto, com resultados efetivoS_
pãfã ô desenvolvimento nas áreas específicas ácirila meneio~
nadas. Destaque-se, ainda, no referido Acordo, a instituição
ao seu texto final de um Artigo TransitóriO, visando garantir
que
"a ratificação deste Acordo não interrompa nem
postergue o andamento dos projetas de cooperação
( ... ) no período intermediário entre sua assinatura e
a troca dos instrumentos de ratificilção"
uma vez que a cooperação continuará a ser regida nos_termos
do Acordo Bàsicõ de Cooperação Técnica e Científica, já
assinado na capital chilena, em 19 de julho de 1974.
S.

Em face do exposto, somos pela aprovação, na ínte-

gra, do Projeto de Decreto Legislativo em questão, que "aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica'e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da R~pública do Chile,
em Brasilia, em 26 de junho de 1990".
É o Parecer, sub censura.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. - Impuan
Costa Júnior, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Marco
Maciel - Albano Franco - Ronan Tito - Ronaldo Aragão
- João Calmon - Lourival Baptista - Chagas Rodrigues
- José Richa.
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PARECER N• 262, de 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Piojetode Deereto Legislativo n• 59/'J2 (ó2~B,
de 1989, na Câmara), que "aprova o texto da Convenção
n• 158, da Organização Internacional do Trabalbo OIT, sobre o Término da Relação do Trabalbo por ini·
clativa do empregador, adotada em Genebra, em 1982,
durante a 68• Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho".

Sob a apreciação desta Comissão, nos termos do art.49, inciso I, da Constituição Federal, o presente Projeto de
Decreto Legislativo n• 59/92 (62-B, de 1989, na- Câmara),
Ji'i'

lidade de seu conteúdo normativo com o ordenamento jurídico
brasileiro. Cabe aduzir, ainda, que a incorporação das normativas da OIT as legislações dos Estados é- imperativo ao próprio
aperfeiçoamento jurídico das relações inter-estatais, a que
os Estados não devem, em princípio, se furtar.
Somos, por todo o exposto, pela aprovação do projeto
de Decreto Legislativo ora apreciado, de forma, inclusive,
a salvaguardar. a apreciação legislativa em caso de novos a tos
que possam redundar na revisão da Convenção ou acréScimos
derivados de ajustes complementares, nos termos seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1992

Relator: Senador Albano Franco

que aprova o texto da ConvenÇão
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158, da Organização

Internacional do Trabalbo- OIT, sobre o Término da Rela·
ção da' Trabalho por iniciativa do empregador, adotada em
Geneb ra, em 1982, durante a 68• Sessão da Confei'ência Internacional do Trabalho.
A Mensagem presidencial que encaminha a Convenção
n"' 158 da orr vem acompanhada por exposição de motivos
do Exm• Sr. Ministro das Relações Exteriores, da qual consta
1

que:
"A referida Convenção foi adotada pela 68• Sessão da
Conferência Inteniãcional do Trabalho, que se reuniu em
Genebra em 1982. Essencialmente, a ConvenÇão n~" 158 prevê
a necessidade de justificativa para a dispensa do trabalhador.
Segundo esse preceito, o trabalhador não poderá ser dispensado sem motivo razoável relacionado com sua aptidão ou
conduta, ou com funcionamento da empresa. A Convenção
enumera as causas que não constituem motivos válidos de
dispensa, quais sejam, filiação sindical, o exercício de mandato
de representação dos trabalhadores, o fato de ter apresentado
queixa ou participado de processos contra o empregador por
força de violações da legislação, raça, cor, sexo, estado civil,
responsabilidades familiares, gravidez, religião, opiO ião política, ascendência nacióri81 ou origem social, a ausência do trabalho durante a licença-maternidade e a ausência temporária por força de enfermidade ou acidente.
A Convenção n'} 158 recebeu pareceres favoráveis à sua
ratificação na Comissão Tripartite instituída pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho através da Portaria n• 3.361,
de 20 de outubro de 1986, e na Comissão de Direito do Trabalbo.
Manifestaram-se igualmente a favor da ratificação a Conferência Nacional de Profissões Liberais, a Conferência N acional dos Trabalhadores na Indústria e a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. Por outro lado,
opinaram contrariamente a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio. Junto, em aneXo, cópia dos referidos pareceres."
Como atos internacionais atípicos, as Convenções da OIT
devem ser incorporadas ao direito interno, ·eom a máxiina
expediência dos Estados aderentes a Constituição da OIT,sem, no entanto, que se dispense a oitiva legislativa, que
é um princípio indeclinável da relação de poderes no estado
democrático.
No âmbito do exame que incumbe a esta Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, cabe aduzir que os
termos da presente Convenção são totalmente compatíveis
com os interesses nacionais, haja vista a própria adequabi-

Aprova o texto da Convenção n~ 158, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o Término da Relação do Trabalbo por Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68'
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto- da Convenção n~" 158,
da Organização Internacional do Trabalho --OIT, sobre o
Término da Relação do _Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, em 1982.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
da :r;eferida Convçnção, bem como aqueles que se destinem
a estabelecer Ajustes Complementares.
Art. 2'} Este Decreto Legislativo entra em vigór na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. -Irapuan
Costa Júnior, Presidente -Albano Franco, Relator - Ronan
Tito - Ronaldo Aragão - Lourival Baptista - João Calmon
- Mareo Maclel - (;bagas Rodrigues - José Ricba.
PARECER N• 263, DE 1992
Da Cnmissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 61, de
1992 (Projeto de Deereto Legislativo n• 86-B, de 1991,
na CD), que "Aprovaotextodo Acordo de Co-Produção
Cinematográfica, celebrado entre o Governo da RepúbUea Federativa do Brasll e Governo da Repúbllea
Argentina, em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988".

o

Relator: Senador Magno Bacelar
I - Relatório
- Calcado no art. 49, inciso I, da Carta Política Federal,
o Senhor Presidente da República submeteu à resolução definitiva do Congresso Nacional, acompanhado da competente
exposição de motivOs do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto'-9-o "Acordo de Co-Produção _Cinemato.;.
gráfica, celebrado entre o Governo i:la República Federativa
do Brasil e o Governo da República: Argentina, em Buenos
Aires, em 18 de abril de 1988". ·
2. Quando da sua regular tramitação na Câmara dos
Deputados, a inatéria obteve aprovação unânime da Comissão
de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Redação, bem como da COmissão de Educação, Cultura e DesportO. Ainda Da Câmilra-Bãixa, e já como Projeto de Decreto
Legislativo n'} 86-B/91, o texto foi discutido em turno únicO,
assim como aprovada foi a s.ua redação final. Finalmente,
em 28-5-92, o projeto chega ao Senado Federal (!Is. 20), como
PDL n• 61, de 1992.
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D - Voto do Relator
A Exposição de Motivos ministerial destaca no acor-

do:

" ... a ,putorga de benefícios às obras cc-produzidas, bem como regulamenta a prOporção das contribuições co-produtoras de cada Parte Coõtratante, a
documentação necessária para a obtenção dos benefícios, a distribuição das receitas, prevendo ainda outras
medidas de cooperação."
Assim, o "Acordo" procura respaldar, legal e tecnicamente, a CO"produção de películas cinematográficas sob prévias medidas métricas, tanto' para os longa como para os curtametragens. Os filmes assim co-produzidos passam a ser considerados nacionais, desde que obedecidas as disposições previstas no "Acordo". O ato internacional em evidência procura,
ademais, respaldar as cc-produções entre os dois países contratantes com regras claras quanto ao gozo de vantagens recíprocas, o que implicará, evidentemente, nas contrapartidas obrigacionais. O "Acordo" não descura de questões básicas, tais
como:
-a definição de filme nacional dentrO da co-produÇão;
-fixação e utilização das cotas financeirãs dos cc-produtores;
-locais de tomadas dos filmes;
-critérios prévidos para a distribuição de receitas;
-participação de terceiros pafses nas co-produções;
-instituição de Comissão Mista para o- exame das condições de aplicação do "Acordo".
4. Por outro lado, podemos afinnar que o presente
"Acordo" se constitui em mais um ato internacional bilateral
de importância incontestável para ambos os países. Brasil e
Argentina, consolidados nos seus respectivos retornos às práticas democráticas, haverão de contribuir para que acordos de
nível técnico, como o presente, possam ser praticados e desenvolvidos com resultados positivos para ambas as Partes Contratantes. Para tanto, deverão contar as excelentes relações
político-diplomáticas vigentes entre ambos os países.
5. -Em face das considerações acima artícula,das, somos.
pela aprovação, na íntegra. do Projeto de Decreto Legislativo
em questão, que "Aprova o texto do Acordo de Co-Produção
Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988.
.
É o Parecer, s.m.j.
-Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. - lrapuan
Costa Júnior, Presidente-Magoo Bacelar, Relator -Cbagas
Rodrigues - Albano Franco - Marco Maciel - Lourival
Baptista - ·José Ricba - João Calmon - Rooaldo Aragão
- Ronan Tito.
PARECER N• 264, DE 1992
Da Comissão de Reloçóes Exteriores e Defesa Nacio-

nal sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n• 162-B, de 1992,
Da CD), que "Aprova o texto da Conveoção que Estabeleee a Agência Multilateral de Garantia para Investimentos- MIGA, firmado pelo BrasD, em Wasblngton,
em 23 de setembro de 1990".

Relator: Senador Albano Franco

Sábado 15

6655

I - Relatório
Com base no art. 49, inciso I, da Carta Magna, o Senhor
Pre$-id.ente da República, através da Mensagem n{> 517, de
30 de setembro de 1991, submete à resolução definitiva do
Congresso Nacional o texto da Convenção que "Estabelece
a Agência Multilateral de Garantia para Investimentos MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990". O citado texto se faz acompanhar da competente
Exposição de Motivos n• DPF/DAT/458/PAlN ONU LOO,
de 23 de setembro de 1991, do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
2. Quando da sua regulamentar tramitação na Câmara
dos Deputados. a matéria obteve aprovação unânime das se~
guintes comissões técnicas: Relações Exteriores e Constituição
e Justiça e de Redação. Apreciada, iguálmente, pela Comissão
de Economia, Indústria e Comércio obteve aprovação do pare-·
cer favorável do relator, Deputado Osório Adriano, contra
o voto do Depulado José Cru: los Aleluia. Ainda naquela Câmara Batxa, e Já como ProJeto de Decreto Legislativo n"'
162-B de 1992, o texto foi discutirl:o em turno único e aprovado,
assim como foi aprovada a sua Redaçáo Final, em Plenário.
Finalmente, em 28,5-92 (tls. 70), já como PDL n• 62, de
1992, o processado chega a este Senado Federal, para exame
e lançamento do competente parecer.
D - Voto do Relator
3. A Convenção em tela tem por escopo aumentar o
fluxo de investimento estrangeiro para os países em desenvolviriiento, sob a forma de capital e tecnologia, através da Agência Multilateral de Garantia para Investimento (MIGA). O
modos faciendi operacional inclui garantias· - co-seguros e
resseguros - contra riscos não-cQmerciais relativos a investimentos, cujos fluxos deverão ser sempre direcionados aos
países em desenvolvimento. A essência da Convenção gira,
pois, em tomo da necessidade, cada vez mais premente, de
fortalecimento da cooperação internacion.al para o desenvolvimento económico dos países mais pobres. ·
· Capital e tecnologia estrangeiros que tenham finalidades
essencialmente produtivas são sempre bem vindas. Assim,
podemos ressaltar no texto do ato internacional em evidência
os seguintes pontos:
a) a Agência terá um capital autorizado de um bilhão
de Direitos Especiais de Saque (DES), devendo tal valor sofrer
aUmento todas as veZes que for admitido um novo membro,
ou, em qualquer tempo, por decisão do Conselho em maioria
especial;
b) a valoração entre moedas será determinada após consulta ao Fundo Monetário Internacional; ·
c) a Agência adotarã um sistema geral de garantia para
os investimentos estrangeiros, através da cobertura de ~cos,
tais como: restrições para a transferência ao exterior de moeda
nacional, para fins de conversão, expropriação e medidas assemelhadas, quebra de contrato, privação do titular de uma
garantia da sua propriedade ou do seu controle, guerras e
distúrbios civis etC.;.
d) promoção de inveStimentos, traduzida em pesquisas
e disseminação de infonnações sobre oportunidades e eliminação de obstáculos ao fluxo de investimentos aos. paísesmembros em desenvOlvimento;
e) encorajamento de resoluções amigáveis de conflitos
entre investidores e pafses receptores da ajuda.
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4. Em face das conSiderações acima explicitadas, somos
pela aprovação, nos seus exatos termos, do Projeto de Decreto
Legislativo em evidência, que "aprova o texto da con~enção
que estabelece a Agência Multilateral de Garantia para Investimentos- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em
23 de setembro de 1990".
.
É o Parecer, sub ceosura.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. ~ Irapuan
Costa Júnior, Presidente - Albano Franco, Relator -Marco
Maciel- Lourival Baptista- Chagas Rodrigues- José Richa
- Joãtt Calmon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito.

PARECER N• 265, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 63, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n• 175-B, na ori·
gem), que "Aprova o texto de Cooperação Económica,

Comercial, Industrial, Tecnolllgica e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos", em Brasília, em 11-10-88.

Relator: Senador Chagas Rodrigues
I - Relatório
Com base no art. 49, inciso I, da Carta Magna, o Senhor
Presidente da República, através da Mensagem n• 480, de
9 de setembro de 1991, submete à resolução definitiva do
Congresso Nacional, o texto do Acordo de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, TecnológiCã e Financeira, Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo dos Emirados ÁJ;'3:'bes_ UIJ.ido_s" ,_em Brasília,
em 11·1 0-88. O referido texto está acompanhado da compe·
tente Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, sob n' DOP-1/DAIIDOC/DCc
TECIDPFI419EPAIN-200·A05, de 3 de setembro de 1991. ~
2. Quando da sua regulamentar tramitação na C_âm~{a
dos Deputados, a matéria obteve aprovação unânime dã.s seguintes comissões técnicas: -Relações Exteriores, Educação,
Cultura e Desportos e Constituição e Justiça e de Redação.
Ainda naquela Câmara Baixa, e já como Projeto e Decreto
Legislativo n 9 175-Al92, o texto fOi discutido em Th.rnq Único
e aprovado, assim como aprovada foi a sua Redação_ Fi:nal,
em Plenário. Finalmente, em 9·6·92 (fls. 14), já como Projeto
de Decreto Legislativo n• 175-B/92, o processado chega a
~te Senado Federal, para exame e lançamento do competente
parecer.
II - Voto do Relator
3. O Acordo em tela, celebrado entre o ]3rasil e os
E mirados Árabes Unidos, tem por fina1ldãde, a Pai de fortalecer as relações de amizade entre os dois países, desenvolver
paralelamente a cooperação mútua nos campos econômico,
comercial, industrial, tecnológico e financeiro. _Para_ tant..J,
empresas públicas e priVadas dos dois países terão assegurados
pelo ato internacional em evidência as facilidades legais para
a formação de protocolo, joint-ventures e contratos de longo
prazo, voltados para programas de desenvolvimento. Para
tanto, cuidou o Acordo de criar uma Comissão Mista de Cooperação Ecoiiômica (artigo VI), a se reunir, alternadamente,
nos dois países, com·o fito d_e_dis..cY.tlr -~_apteseôfaf prOpOstas
de implementação prática dos seUS-dispositivoS, Com o ilorte
sempre voltado para matéria econômi~, Comercial, industrial
e financeira. Como bem justifica o documento do ltamarati,
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"~ .. os Eritiiados Árabes ostentam importância
económica desproporcional a suas reduzidas dimensões
geográficas. Á produção petrolífera de Abu Dhabi,
centro político-administrativo do país, soma-se a vocação de Dubai como entreposto comercial, que reexporta sobretudo para o_ Ir~, seu maior parceiro comercial na região, 80% das mercadorias que importa. Ademais, para tornar realidade a ambicionada meta de
transformar-se na "Hong Kong do Golfo", Dubai oferece aos investidores estrangeiros, entre outras vantagens, uma infra-estrutura de comunicações e transportes de nível primeiro-mundista, garantia de estabilidade
político-social e, desde 1985, uma Zona_ Franca _on.d_e
cerca de 200 empresas multinacionais já se acham instaladas."

4. Face âs considerações acima explicitadas, somos pela
aprovação, nos seus exatos termos, do Projeto de Decreto
Legislativo em evidência, que "Aprova o texto do Acordo
de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnólog!~~ e Fi~an~i!a, c~lebrarl:o entre o Governo da_ República
Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos", em Brasília, em 11-10-88.
É o Parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1992. - lrapuan
Chagas Rodrigues, Relator Albano Franco - Marco Maciel -- Lourival Bãpdsta - José
Richa - -João Calmon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
-Do Expediente lido, consta o Parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos, que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1991.
O Projeto ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos. _
----Conct;-do a palavra ao nobre Senador Albano_ 'f_i:~nco,
re~n~sentante d~ Ser~pe nesta Casa.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL - SE.. Pronunciá o~
seguinte discurso. Sem revisão do orador_.) ~Sr. Pre$idente,
s~s e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado, na manhã
de hoje, para fazer uma comunicaç-ão, que reputo significativa
para o nosso- País, tendo em vista que a decisão alcançou
um segmento social importante da nossa sociedade.
Refiro-me à decisão da Caixa Económica Federal em
possibilitar que todos os taxistas do Brasil possam não só
renovar, reformar as suas frotas, mas ter condições de pagamento com compromissos com aquela instituição, principal.:.
mente, porque havia inúmeros taxistas, em todo o País, atrasa~
dos em seus pagamentos, não cumprindo os seus compromissos mensais~ tendo em vista as elevadas oscilações.
A decisão do Governo Federal, concretizada pela Caixa
Económica Federal, prescreveu as taxas de juros em 15%
fixas, por mês, inclusive, consolidando todos os débitos em
atraso.
Com isso, os taxistas de_todo _o P_a(s __terãP con-dições de
renovar as suas frotas e saudar seus compromissos.
" O Sr. Valmir_Campelo -Permite-me V. Ex• um aparte?
Costa Júnior, Presidente -
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O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer, Senador

Valmir Campelo.
O Sr. Valmlr Campelo- Nobre Senador Albl!JlO Franco,
associo-me a V. E~ na comunicaç-ão- que faz, nesta manhã,
ao Congresso Nacional, da solenidade de ontem, realizada
no Palácio do Planªlto, pelo Presidente da República, porque
venho acompanhando a luta dos taxistas em todo o Brasil.
Como DeputadO Federal, já havia apresentado projeto de
isenção do !PI para o motorista de táxi. A classe dos motoristas
de táxi é um segmento bastante sofrido da nossa sociedade .
O motorista de táxi é injustiçado, a todo instante, é ameaçado
e não tem segurança para exercer as- suas atividad_es. Quase
que diariamente lemos nos jornais a ocOrrência de assaltos_
a motoristas de táxi, na maioria das vezes pai de família que
sai para o trabalho, mas não tem a segurança da volta ao
seu lar para rever a sua esposa, para rever os seus filhos.
Nobre Senador Albano Franco, V. Ex+ é niuito feliZ-áó enaltecer esta preocupação da Presidência da -República em dar
condições para que o taxista possa adquirir o seu vélculo -financiado pela Caixa Económica Federal. Associo-me __a V. _Ex\
também, na pessoa do Presidente da Caixa, Dr. ÁlVaro_ Mendonça, que vem realmente fazendo um trabalho sério à frente
daquela instituição bancária, que ontem marcou -um grande
tento na sua administração, ao propor à Presidência da República esse novo evento, ontem realizado no Palácio do Planalto
e que vem atender aos taxistas de todo o Brasil. :Não~ pOderia
deixar de associar-i:rie-ã esse-even:ro, porque aqui, Como representante da Capital da República, sempre que posso, luto,
também, para atender aos interesses, às reivindicações da
comunidade taxista do Distrito Federal. Parabéns a V. Ex•
Quero também ine associar à manifestação de apoio que-v.
Ex•, nesta manhã, traz ao Senado Federal.
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Valmir
Campelo, o aparte ser um dos Parlamentares, tanto na Câmara
dos Deputados, como aqui, no Senado Federal, que mais
tem batalhado em favor dos taxistas de Brast1ia, especialmente, mas também de todo o País.
Por isso, nobre Senador Valmir Campelo, agradeço, sensibilizado ao aparte de V. Ex• Reconheço, de público, que
V. Ex~ tem sido realmente um dos defensores intransigentes
das reivindicações dos taxistas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero elogiar a atitude
-lúcida e competente do Presidente _d.a Caixa Económica Federal, Álvaro Mendonça, cuja proposição foi aprOvada por Sua
Excelência o Senhor Presidente da República, porque há um
compromisso de campanha do Governo Collor em ajudar e
prestigiar os taxisfas brasileiros. Isto foi, realmente, conse~
guido, mais uma vez, no dia de ontem, quando todos os taxistas
do País pagarão apenas 15% de juros fixos mensais, que vão
possibilitar não só regularizar os seus débitos, mas principalmente renovar as suas frotas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero da maior importância a reivindicação dos taxistas de Sergipe, principalmente
das suas lideranças, dos seus sindicatos, da sua cooperativa,
lá, em Aracajú, porque é um segmento social que contribui
de forma decisiva para O desenvolvimento do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeiYa da preSidência, que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Amazonino Mendes- Antonio MariZ . . .:.: GUilherme ·Palmeira - HenriquC Almeida ~ Loutiva_l
Baptista- Maurício Corrêa-'- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 18 Srs. Senadores.
Passa-se à
·
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em tu'mo ó.nico~ da Emenda da Câmara
ao Projeto de ResolUção O" 15, de 1992-CN, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar CorijUnta do MercosUI. Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, em obediência ão dispOsto- -nó
art. 168 do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem
do Dia, a ela retornando .na sessão de_ terça-feira, _em fase
da v9tação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia,.
Há oradores_ inscritos.
Concedo a _I?alavra ao nobre ~enador MaUro BeneVides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente-,
Srs. Senadores, deixo a e3:deira presidencial na manhã de
·hoje, para, no Plenário do Senado Federal, registrar o falecimento ocorrido esta semana, na capital do meu Estado, do
Dr. João Baptista Fontenele, juristã de renome, professor
da Faculdade de Direito do Ceará e advogado dos mais brilhantes no Fórum da Capital.
O Dr. João Baptista Fontenele integrou a tunna de 1952,
daquela Escola Superior, que tinha como patrono o grande
Mestre Aderbal Nunes Freire, Catedrático de Direito do Trabalho e autor de importantes obras na matéria a que se dedicou
com a devoção de apóstolo.
Conheci de perto João Baptista Fontenele, desde os tem~
pos da velha Salamanca, na praça Clóvis Bevilacqua. Como
estudante, ele já demonstrava competência, sensíbilidade e
vocação para as lides do Direito, não nos sendo difícil, portanto, prognosticar uma carreira das mais expressivas nos ramos
jurídicos e no mundo das letras.
Acometido de insidiosa moléstia há cerca de um ano,
resistiu estoicamente a todo sofrimento, vindo a falecer na
última terça-feira, no Hospital Gastro-Clínica, sepultando~se
no dia seguinte, no Cemitério Parque da Paz.
Os seus colegas da Faculdade de Direito renderam-lhe
o tributo da mais profunda adminiração e saudade, enaltecendo os seus méritos; da mesma forma o fizeram a Câmara
Municipal de Fortaleza e a Assembléia Legislativa do Ceará.
Hoje, da tribuna do Senado, desejo, Sr. Presidente, Senador Valmir Campelo, prestar também a minha homenagem
àquele eminente cultor do Direito- que fez da ciência jurídica
um perinanente engrandecimento do espírito, servindo às mais
justas aspirações sociais - , assinalando que o seu desapare-
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cimento representou, sem dúvida, uma perda irreparével para
a intelectualidade do meu Estado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, num preito de
reverência a um colega dos mais distinguidos e preeminentes
da atual geração de juristas cearenses.
~.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada mais
haven.1o a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
desigm. ndo para a sessão ordinária da próxima segundã-fe:lra,
a seguinte

ORDEMrODIA
-

1--

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, de 1991-Complementar
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 252, de 1992) do
Projeto de Lei n'26, de 1991-Complementar, de autoria do
Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Complementar
n• 41, de 22 de dezembro de 1981.
-2REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N•121, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em~ seu Parecer n• 253, de 1992) do
Projeto de Lei do Senado no:> 121, de 1991, de autoria do
Senador Marco Maciel~ que determina a contagem como tempo de serviço no exterior, para todos os fins, o tempo de
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licença de diploma cônjuge de diplomata em exercício no
exterior.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Está encerrad;i a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 28 minutos)

ATO DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 330, 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 Comissão Diretora no:o 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta dos Processos n•' 9.507/92-2 e 9.601192-9, resolve:
~
Exonerar, a pedido, TANIA MARIA CAMARGO
FALBO ALVES DA CRUZ, Analista Legislativo, Área de
Orçamento Público,Classe "Especial", Padrão III, do cargo,
em comissão, de Chefe do Cerimonial da Presidência, Código
SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
a partir do dia 31 de agosto de 1992.
~ ~
Senado Federal, 13 de agosto de 1992. ~senador Mauro
Benevides, Presidente.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
("') Atas da 11' a 1g. Reuniões, da ComissãO Parlamentar
de Inquérito, criada através do Requerimento n9 S92, de 1991,
destinada a examinar o cumprimento das disposições legias
relativas à destinação dos recursos e as irregularidades na
adr.1inistração do FGTS do trabalhador.
(*) Serão publicadas em suplemento à presente edição.

