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Ata da 194a Sessão, em 1° de outubro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos De'Carli e Beni Veras
ÀS 10 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Albano Franco --Alexandre Costa - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Beni Veras - Carlos De?
Carli -César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabola de Carvalho- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dirceu Carneiro
- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Enêas Faria - Esperidião Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg - Gerson Cãmata - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Joao Calmon- Joao França- Joao Rocha- Josaphat Marinho- Josê Eduardo -José Fogaça - Josê Paulo
Bisai - Josê Richa - Josê Sarney - J6lio Campos - J6nia
Marise - Jutahy Magalbaes - Levy Dias - Lourival Baptista
- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Márcio I .acerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce
Pinto - Maurfcio Correa - Mauro Benevides - Meira Filho
- Molsês Abrlio - Nelson Carneiro - Ney Maranhlio - Onofre Quinan - Pedro Simon - Ronan Tito - Valmir Campelo
- Wilson Martins.

- os Ministros estão demissionários e os novos -ainda não
foram nomeados; mas não posso deixar de consignar, desta
tribuna, uma vez mais, o desencanto de toda a população
do Rio de Janeiro pela ameaça do descredenciamento do
Hospital Gaffrée e Guinle, pioneiro na luta contra a AIDS
e que está hoje sem recursos méci_icos para atender aos doentes
dessa terrível moléstia.
Dirijo, portanto, este apelo aos Ministros que ainda não
deixaram o cargo e aos que irão assumir, para que atentem
para essa realidade. O Hospital Gaffrée e Guinle é um pioneiro na luta contra a AIDS no Brasil, _e, por isso, merece
a assistência, o credenciarnento, o apoio, os medicamentos
e os recursos para combater esse terrível mal.
Sr. Presidente, eram estas as palavras que, nesta hora,
queria endereçar, sem, entretanto, saber qual o destinatário,
se os Ministros que saem ou os Ministros que entram. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. !'RESIDENTE .(Carlos De'Carli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o- seguinte discurso. Sem ·revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, em meio à presente
crise ~a_cional, cujo equacionamento se desenha pelo processo O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)~~ A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Ha- --autorizado pela Cârnará dos Deputados, para que tramite,
aqui ~o Senado Federal, o julg~mento do Senhor Presidente
vendo número regimental, declaro aberta a sessão:
da República, o NOrdeste _está ·atravessando, no momento,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
novos instantes de desequihbrios n~turais. O Sr. 1" Secretário procederá à-leitura do Expediente.
A seca continua a ·ser, no Nordeste br-asileiro, o gravísÉ lido o seguinte
simo problema, grave problema. Hoje, o Ceará, o Piauí e
todos os Estados nordestinos estão vivenciando mais uma seca,
EXPEDIENTE
mais a inclemência da natureza, mais a falta de chuva, com
prejuízos extraordinários para a safra. Isso se reflete imediatamente no Tesouro de cada Estado, pois cria- embaraços para
AVISO D<YMINISTRO DE ESTADO .
as respectivas Fazendas dos Estados federados encravados
DA ECONOMIA, FAZENDA
nessa região.
E PLANEJAME;NTO
Quero dizer, Sr. Presidente, que o Nordeste conta com
9
Aviso n 1:330/92, de 25 de setembro passado, encamia SUDENE; muito embora esvaziada, ela ainda existe. Talvez
nhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimais uma seca seja o fator adequado para uma revisão do
~ento n" 595, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magapapel da SUDENE, de suas funções, da sua parte orçamenlhães.
tária, das suas destinações na República.
As informações foram anexadas aO Requerimento,
_ O Nordeste tem um DNOCS, que-durante muitos anos
que vai ao arquivo, e enciuninhadas cópias ao Requevem resistíndo e morrendo, morrendo e resistindo; ainda b.oje,
rente.
agora, existe morrendo e resistindo. Não sei qual será o futuro
do DNOCS depois da crise que estamos vivendo no presente
O SR. PRESIDENTE {Carlos De'Càrli) -O Expediente
momento; não sei o que será do DNOCS. Mas aproveitaria
lido vai à publicação.
agora, no momento em que vai assumir um MiniStét1ó quase
Há oradores inscritos.
-que inteiramente ooyo, no momento em que se vai tentar
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
criar, recriar a Administração- Pública brasileira, chamaria
a atenção do Vice-Presidente Itamar Franco para a questão
O SR. NELSON. CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia
do Nordeste. Penso que deve haver uma revisão imediata
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
~rs. Senadores, não sei a quem me dirijo nesfa oportunidade _ da SUDENE e do DNOCS; o fortalecimento do Banco do
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Vejam os senhores que se ensaiou _em_ São Paulo uma
campanha nazi-fascista contra os nordestinos; picharam urna
emissora de rádio, fizeram violência contra um órgão de comunicação, po-rque defendia a cultura nordestina; um centro de
cultura do Nordeste encravado na paulicéia.
Agora, ninguém ente"nde que S-ão Paulo, Nordeste, Leste,
Oeste, tudo é Brasil; que o cearense, q nordestino de u-çn
modo geral, quando deixa o seu_ Estado, não traz no sangue,
na natureza humana de cada um, como muitos acreditam,
a migração, o ge_rme da migração, o aspecto migratório encravado- personalmente no cidadão, na família sertaneja. Não
é. O cearense, o piauiense, o maranhense deixam o seu Estado
e buscam um Estado maior, mais pródigo, expulsos pelas
injustiças sociais. É a injustiça social que tira o homein de
sua terra, que arranca a famnia do seu rincão, que arrasta
o sertanejo para os grandes centros urbanos.

Nordeste do Brasil c, por que não dizer, uma revitalização
do Banco do Bra_sil como banco agrícola. e o reencontro da

dignidade da Caixa Eco_nómiça _f.eçieral_,__y_p_ltando~a para as
suas funções sociais fão barbaramente aviltadas nos últimos
meses ou, quem sabe, nos últimos anos.
Mas o fato é que ficou na memória nacional essa história
de "tropa de choque". Houve, então, o cuídado do Poder
Judidário para que o Presidente do Banco do Brasil e o Presidente da Caixa Económica não pudessem c_ontinuar a sua
ação avassaladora da dignidade desses dois estabelecimentos
de tanta e tanta importância.
Se o Banco do. Brasil é tão importante para São Paulo
e Rio de Janeiro, se é importante para o Espírito Santo,
para o Rici Grande do Sul, mais infportãnte o Báhco do Brasil
o é pelas funções agrícolas que, hh>toricamente, manteve para
a regiãO nordestina, notadamente quando há _possibilidade
de produção, a fim de que haja uma a·aeqli3çãõ um -suporte
à seca que, periodicamente, ocorre no Nordeste brasileiro~
A Caixa Económica, não somente pela política habitacional. mas por muitas atividades dentro do campo social,
sempre teve importânCia tarilbém para o Norde_ste, e é preciso
que isso seja restabelecido. Vejam que o Ceará está vivendo
agora uma seca, mas, graças a Deus, 11_um momento em que
o Estado, interna.mente, está mais organizado porque, desde
o Governo Tas_so Jereissati, o Ceará organizou-se ádmiriistrativamente, e Fortaleza te111; um prefeitura que é das melhores
.do Brasil; várias prefeíturas do interiOr sãO-destacadªs pela
retidão; mas a verdade é que o Estado do Ceará, no momento
em que alcança a sua dignidade interna, no. momento em
que cresceu internamente, se encaixa num quadro dantesco
desta Nação- in_clusive, Sr. __ presidente,_Srs. Senadores, depois da maléfica passagem do Sr. João Santana pela Secretaria
de Administração.
Ontem, pelo Sistema Brasileiro de Televisão, de Sílvio
Santos, durante o programa de Jó Soares, assi~tí a uma entrevista do ex-Ministro e atual Deputado -Delfim Netto - uma
das inteligências privilegiadas deste País - que advertia a
Nação sobre aquilo que tenho_dito repetidamente nesta Casa
e no Congresso Nacional: é preciso recriar __a_administração
pública; é preciso refazer o serviço público; é precisO-devolver
a dignidade a todos,_ pois nem Receita Federal existe mais.
Essa afirmativa foi feita tantas vezes nesta Casa por mim,
e ontem foi corroborada, numa entrevista importantíssima,
pelo ex-Ministro Delfim Nctto, quando ele mostrava que não
eXiste Receita Federal. A sonegação é total; s9 não sonega
quem não quer sonegar. O Sr. _João Santana cOnseguiu desmantelar todo o serviço público e atingiu, com golpes mortais,
basicamente o 1\tfinistério da Fazenaa. Essa junção Fazenda,
Planejamento e tantas coisas destroçou o Erário por várias
razões e por vários caminhos.
Imaginem que, se isso é maléfico para Brasília, se isso
é maléfico para o Rio de Janeiro, se ísso é maléfico para
os grandes Estados, o que isso representa, então, Sr. Presidente_, para os Estados do Rio Grande do Norte, C~_<~rá, Piauí,
Maranhão, Estados mais sofridos e encravados num~_regiãO
altamente problemática?
O fato é que o Ceará e todo o Nordeste, neste momento,
presenciam mais uma seca, com as mais graves conseqüêricias;
conseqüências que se ·mm-oram aqui e- ali pela gestão melhor
de um prefeito, pela gestão melhor de um governador, por
uma administração mais adequada; mas o todo é sempre dramático.
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O _Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Exa um aparte,
nobre Senador Cid Sa_bóia de Çarvalho?. ~0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX'
com todo prazer, Senador_ Chagas Rodrigues.
O Sr- Chagas Rodrigues- Senador Cid Sabóia de Carvalho, inicialmente quero congratular-me com V.Ex~ e expressar-lhe a minha solidariedade_, guando reclama providências
em favor dos flagelados da seca. Tive oportunidade de proferir
vários discursos desde o início do ano. A~ previsões realizadas
por cientistas e técnicos, estão se confirmando, inçlusjv_e as
feitas pela SUDENE. O mal vem se agravando, e lamentavelmente, até agora, o Governo Federal não tomou providências concretas em favor das populações atingidas. Espero,
como-v. Ex\ que este País venha a ter governo, e que esse
governo venha a dar assistência a essas populações. Quanto
à segunda parte, quero dizer a V. Ex~ que, para mim, foi
um privilégio, uma grande alegria ter estudado em_São Paulo.
S9u l,laCbarel pela Faculdade de _Direito da J..Ipjversidade de
São Paulo, a velha escola do Largo de São FranCisco. Como
nordestino que estudou_ em São Paulo, pude admirar de perto
a pujança, o espfrito de iniciativa ·e--de patriotismo do povo
de São Paulo, um povo extraordinário. De modo que essas
manifestações- esse movimento ·a-que V. EX• fez referência
-contra nordestinos, contra asiáticos, contra judeus, contra
árabes, não merecem nenhuma consideração. Trata-se de
meia dúzia de desocupados, procurando imitar meia dúzia
de nazistas que, l_á na Europa, estão querendo expulsar da
Alemanha todos (;tqueles que não_ são alemães. Também isso
não está de acordo com o lídimo pensamento e com a filosofia
autêntica do povo germânico e dos grandes juristas da Alemanha. De modo que V. Ex~ tem ~ nossa_soliçlarí~dade. E~ses
movimentos não podem prosperar no Brasil. Em São Paulo,
não há ambiente para movimentos dessa natureza. V. Ex•
tem a nossa solidariedade.

1

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado,
Senador Chagas Rodrigues. Estou aqui apenas dar:ido seqüêncía a pronunciamentos outros que já foram feitos por V. Ex\
em oportunidades igualmente sérias, em oportunidades onde
o tema realmente foi muito jUSto e bem cabido. I;)e tal sorte
que agradeço bastante a V. Ex~ pelO seu aparte.
O Sr. Beni Veras- Permite~me V.Ex~ um aparte?
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Concedo o aparte" ão nobre Senador.
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O Sr. Beni Veras --Meu caro Senador Cid Sabóia de _equilíbrio nacional, ênfim, o Nordeste cumpre exemplarmente
Carvalho, asSim corriQ- V. EX·-, conheço o problema da seca
o seu papel.
no Nordeste. Sabemos que ela não é uma surpresa; ao contráMas já houve até aquela história em que apareceu alguém
rio, ela é absolutamente previsível. Em cada dez anos, vivemos e disse: ·•o Nordeste_ devia ser vendi4_o ao Japão" e outras
períodos muito secos e outros menos secos, de maneira que coisá.s estranhas, porque o Nordeste tem inimigos que não
a região tem que conviver com essa realidade. E para conviver sabem bem explicar as suas posições.
bem com essa irregularidade climática; é neCessário estabeleO Sr. _Mansueto de Lavor·- Senador Cid Sabóia, V.
cer-se algumas relações. Já se sabe hoje, com a tecnologia
Ex~ me permite um aparte?
disponível, com a utilização de satélites de rastreamento, como
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•,
faz a Funceme no Estado do Ceará, que é preViSível quando
Senador Mansueto de Lavor.
a seca virá e em que dimensão. Agora, para combatê-la, haveria necessidade de programas estáveis, que poderiam ser exeO Sr. Mansueto de Lavor - Prezado Senador Cid Sabóia
cutados através de órgãos já existentes, que são a Sudene de Carvalho, V. Ex~ toca em um tema que é da maior impore o DNOCS, desde que se desse_a esses órgãos dimensão
tância, apesar de a questão política a que se propõe esta
suficiCnfe para que pudessem abarcar o probleina em toda
sessão aparentemente não ter uma ligação maior com o tema
a sua extensão. Não se pode imaginar que Se pode -resolver que V. Ex• trata, mas tem. Ou se repensa o Brasil inteiro
o problema da seca no momento em que ele está presente. levando-se em conta o inter-relacionamento entre suas diverEsse é um problema que tem que ser resolvido através de
sas regiões, ou_se faz aquilo que defendi ria Assembléía Nacioum planejamento de longo prazo, com uma perspectiva de
nal Constituinte: conferir verdadeiramente poder político às
pelo rtenos dez anos, através do qual se possa identificar regiões, para que elas tenham o seu parlamento regiCJnal.
os vaz-ios hídricos que a região possui, as partes do Nordeste
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Inclusive o seu
que são carentes de água, e dotar essas regiões dos .açudes
e mananciais necesSáfios para dar esta:bilidade a essas popula- Banco Central.
ções. Isso poderia ser feito, desde que o DNOCS trabalhasse
O Sr. Mansueto de Lavor- Exato. Tenham um banco
com base num plano de dez anos, que pudesse ser revisto verdadeiramente regional, e não esse simulacro que é o Banco
anualmente e fosse dotado de recursos sufiCientes para poder
do Nordeste; e que tenham também o seu Poder Executivo
resolver essa situação. Os-valores-envolvidos não sãO gf3:ildes. _regional em caráter rotativo entre os diversos Estados federaPara se ter uma idéia, o DNOCS trabalha há noventa e tantos
dos. Quero retomar este tema na revisão constitucional de
anos e gastou quatro bilhões e meio de dólares_ ~~ss~ tempo
1993, porque essa Federação que está aí não suporta mais
todo. E alguma coisa ·mudou no Nordeste em relação ao provinte anos. Vamos nos esfacelar; o País está em vias de esfaceblema de água. Penso que seria ne~~~sário fazer com qoe ---lamento pelo fracasso da Federação que aí está. Não é apenas
o Governo F~deral encarasse -o problema como um problema
por questão de influências externas, SenadOr Cid Sabóia. Veja
de longo prazo, que tem que ser tratado de maneira perma- o caso da ex-União Soviética, da ex-IUgosláviã, da Tchecosnente, através de um planejamento estável e com recursos
lováquia e tantos outros, o problema é que o País tem em
suficientes, que não são muitos, mas apenas mo-destos. O -si mesmo elementos desaglutinadores da Federação. Mas semque causa mais estranheza é o alheamento com que o Governo
pre é preciso lembrar que, se uma região,' um Estado ou
Federal tem tratado essa questão; e nós, no-rdestinos, não
uma mera região, dois ou três Estados. concentram mais de
temos sido capazes de fazer com que o Governo,- realmente,
50% da renda nacional, do Produto Interno Bruto, da oferta
se compenetre desse papel que precisa desempenhar, apesar
de empregos, de serviços. Isso é um prejuízo para a Federação,
dos nordestinos que já Ocupãram- a Presidência da República.
porque essa concentração, em 'geral, é em detrimento de reMais uma vez, o Nordeste defronta-se com um problema que
giões que se vão empobrecendo cada vez mais. como ocorre
tem solução, e, no entanto, não conseguimoidazer com que
com o Nordeste. E as medidas que o Executivo ou o poder
o Governo Federal trabalhe adequadamente nesse sentido.
central vem tomando ultimamente, ao invés de atenuar esses
Elogio o discurso de V. Ex•, colocando-me inteiramente ao
desequilíbrios regionais, agravam-nos aind_a mais. Cito apenas
seu lado nesta luta pela solução do problema da seca na Região
o recente exemplo da proposta orçamentária, quando recursos
Nordestina.
cuja destinação legal deveriam ser destinados ao Nordeste
foram retirados inexplicavelmente da proposta do EXecutivo
O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO- Muito obrigado,
para outras regiões, para atividades Importantes, maS em ouSenador Beni Veras. Inclusive, agora, V. Ex~ está bem tocado
oes. O Governo não está sensibilizado para esse gravíssimo
por essas questões, em face das diferenças regionais de qUe
cuida a Comissão que V. Ex\ com tanto destaque, integra- problema do desequilíbrio regional. Te.mos uma Comissão
e que faz um estudo que será importantfssiriú) para a--Repúno Co'ngresso Nacional da maior Importância CUjO RelatOr
é o Senador Beni Veras,_ que deveria pautar, daqui para
blica. sobre esses diferenciameritos regionais.
frente, a proposta orçamentária, que é o que interessa. Não
O Nordeste _é muito castigado por esses f.!nômenos natuinte-ressa disCurso- de maneira_ nenhuma. Poi~ l?e_!tl, nessa prorais, e muitos o discriminam como_se istO fOra _c~Ipa do nordesposta orçamentária, sem dar sequer a menor atenção àquilo
tino, ou cOmo se a região devesse ser abandonada, ou como
que essa Comissão dos Desequilíbrios Regionais já levantou
se nunca devesse ter sido habitada por isso; como se do saldo
em discussões com o Poder Executivo, com os Governadores,
de vida do Nordeste não estivessem acontecimentos da maiOr
o Poder Executivo, retira do Norte e do Nordeste praticaimportância para acultura nacional, cultura em todos os sentimente todos os recursos destinados ao Pin-Proterra. Esses
dos, tanto no sentido intelectual, como no sentido sociológico,
recursos são da ordem, aproximadamente, de 6 trilhões de
no sentido de contribuição de produção da região para o todo
do BrasiL o· NOrdeSte dá a sua contribuição maciçamente
cruzeiros: 40% dos quais destinados ao Norte, à área da Sudam, e 60% destinados à área da Sudene. São 6 trilhões de
ao País, dá a sua contribuição ao Estado brasileiro: a sua
cruzeiros! Mas onde aplicá-los? No Paraná? Esse Estádo Precontribuição nos impostos, a sua contribuição ordenadora no
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cisa disso·.- No Mato Grosso? Lá também é neces.sário. Só
que os recursos com vinculação legal, destinados 3 essas regiões carentes, que V. Ex~ está retratando tão bem neSse
discurso, não podem ser retirados. Além de contrariar a lei,
contraria o mínimo de equilíbrio para a Federação brasileira.
Reavaliemos a reaplicação dessa questão do Nordeste, referente a verbas e mais verbas com destino diverso daquele
proposto aqui. Estamos reavaliando em outra Corriissão a
questão dos recursos destinados ao Finar e ao -Fin3.m. Mas
são dois pontos distintos, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Para não tomar mais o seu precioso tempo, vou resumir
o meu aparte. Primeirarilente, Os tei::UtsoS destinados ao Ffnor
e ao Finam são ridículos em comparação com outros incentiw
vades para as regiões que já concentr3rri. gr<inde pOder-econôw
mico. Em segundo lugar, as apregoadas distorções na aplícaw
ção desses recursos são exccções apresentadas ao País como
regra geral. Houve alguma malversação dos recursos? A Comissão dos Incentivos Fiscais detectou isso, mas que não chegam a 4% do que foi aplicado naquela região. Gostaria que
todo programa de Governo tivesse desvio- de recursos de apenas 4%, embora o ideal fosse 100% de aplicação dos seus
objetivos. Voltando ao tema que V. Ex~ está deseÍlvolvendo
com tanta precisão e oportunidade, é preciso não apenas salvar
o Nordeste, Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas toda a
Federação brasileira. Se nessa revisão constitueíofi:ll não houver um cuidado a fim de se ter um novo perfil da Federação·
e do País, dando uma oportunidade real, e não por discurso
e meras intenções a essas "regiões, Vamos ter o esfacelamento
do País em menos de 20 anos. Não quero ser aqui -um mal
profeta, mas a realidade é essa. Os elementos da desintegração
estão à vista, e precisamos corrigir e lutar para um maior
equilíbrio regional, porque somente isso salva a Federação
Brasileira. Obrigado.

Outubro de 1992

O Sr.__ Mansueto de Lavor - Como se faz no Centro
de Pesquisa do Trópico Semi-Árido, em Petrolina. onde se
obtêm tecnologias para vencer os problemas da seca, inclusive
no que toca ao pequeno agricultor. O problema é que esse
centro de pesquisas está sucateado, faltam recursos para pesquisas em novas tecnologias, os órgãos do Governo nessas
regiões estão completamente abandonados. Congratulo-me
com V. Ex~, sei que é um problema gravíssimo, mas a questão
de fundo, de raiz é da Federação, pois há um de_sequilíbrio
entre as ·regiões. O Nordeste teria condições de prosperar,
com ou sem seca, se lhe fizessem justiça dentro da Federação
brasileira.
-O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Há de se convir
que a palavra está, então, com o Vice-Presidente Itamar Franco na organização do seu Ministério quando tudo isso já deve
sensibilizar o nosso ex-companheiro de Senado. Penso que
o Seriador Beni Ve:.;as concorda com isso. A palavra estará
com o Vice-Presidente da República em exercício ou já o
Presidente, se houver renúnCia, e qi..idiam Os bons fados que
isso venha o mais depressa possfvel, atê para evitar o horror
do transtorno na vida nacional. O fato é que, até na escolha
dos ministros de pastas fundamentais, sob o ponto de vista
econômíco, é importànte que o Vice-Presidente, que terá o
exercício da Presidência, na próxima segundawfeira, quando
já deveria ter hoje, ê importante qúiJá pen-se no desequilíbrio
regional e ponha nessas pastas quem torça por esse equilíbrio.

O Sr. Beni Veras - Senador Cid Sabóia de Carvalho,
peço, mais uma vez, um aparte.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•.
O Sr. Beni Veras- Estou interrompendo mais uma vez,
mas a exposição do Senador Mansueto de Lavor sobre a questão do Nordeste foi muito estimulante~ Sob a minha ótica,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Obrigãdo. V.
S. Ex~ tocou em um ponto crucial. A região perdeu o_ poder
Ex~ trouxe novos dados para o meu pronunciamento. Eu queria fixã.r bem, Senador Mansueto de Lavor, dentro do juízo político e a condição de estabelecer o seu poder regional.
de V. EX", que ocorre mais uma seca nordestina no momênto Quando a Sudene foi criada, o seu conselho era uma forma
em que.o Nordeste foi esvaziado orçamentariamente 1 no mo- de somar aqueles pequenos Estados do Nordeste que, juntos,
mento em que a adminis~ração pública foi desmontada, pois representariam uma força política adequada para pleitear em
o Banco do Brasil, a Caixa Económica, a Sudene, o DNOCS. nível federal. Esse conselho, ao longo do tempo, desgastou-se,
perdeu a sua importância e hoje ele não tem condições de
já não são amparo. ·
·
ser realmente representante político da região. Em conseO Sr. Mansueto de Lavor- O Finor rião é-amparo:·
qüênCia, a regiãO se eilcoritra órfã de Um poder político orgàni~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Todos esses zado porque no Congresso existe um número de represenw
órgãos foram atingidos pelo desmantelamento pelo qual ainda tarites do Nordeste, do Norte e regiões periféricas que poderiam ter uma inflüência maior sobre a formulação das políticas
está passando o Estado brasileiro.
locais ...
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, friso justamente
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_: Mas a proporcio~
isso: se não se atenta para o fortalecimento das regiões, a
questão da seca se torna cada vez mais grave. A seca, os nalidade os aniquila com relação ao_s grandes Estadps.
problemas climáticos, entretanto, seriam secu-ndários se realO Sr. Beni Veras- Exatamente. Mas essa representação
mente se proCurasse ~ .. _
também trabalha de maneira dissociada, desagregada, não
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_:_ Num país orga- funcionando, portanto, como uma força eficaz p3ra a solução
nizado, a seca seria tolerada como acontecimento até previ- dos problemas da Região. Chama-me muito a atenção também
~ que_~~ão do banco regional. O Senador Mansueto de_ ~avor
sível.
acredita que o banco deveria ter um papel mais dinâniko
O Sr. Mansueto de Lavor - Exatam.ente_.__A seca seria sobre a economia da RegiãO. A meu ver, isso-é verdade.
totalmente absorvível e até seria um estímulo para pesquisas; No entanto, o que impede que o banco desempenhe esse
para novos desafios. Seria-Um motivo de estímulo para novas
papel é o fato de ele trabalhar na área geral: financiam-ento
tecnologias, como se está_ fazendo em centros de pesquisa.
çgmercial~ __atividades que dissolvem o seu poder de fogo. Se
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ..:__ Haveria um
ele fosse um banco oficial, como foí o- Banco de Desenvolaproveitamento do caráter irrigatório da administraçãO -pú- - Vlmento EcOnômicá para a regiãO ·sudeste, poderia financiar
grandes empreendimentos geradores de economias externas
blica.
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e capazes cte romper essa fi-ieza. essa fraqueza- da economia
regional. Teria, portanto~ um papel muito maior. O Banco
do Nordeste, que agora com-pleta 40 anos, precisa ser ·analisado, para que possa desempenhar um papel mais dinâmico
sobre a economia da região.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Uma_revisão
·também para o Banco do Nordeste.
O Sr. Beni Veras - Exatamente. Outro fator que faz
com q~e a região sofra muito é o fato de que o neoliberalismo
que vivemos jUstifica-se paia as Regiões Sudeste e Sul do
País; não se justifica paia.-0 Nordeste c o Norte. Essas Regiões
precisam do papel do GovernO, que haja um planejamento
sobre elas. O Pafs planejava tudo; atualmente, não planeja
nada. O Nordeste ainda precisa do planejamento regional;
mais que isso: precisa de interferêndã. governamental. Só assim, ele poderá romper essa pobreza que o prende. A Europa,
por exemplo, quando fez o esforço de unificação, tentou minimizar a enorme desigualdade que existia entre a Península
Ibérica, p<ira que ela pudesse, após um certo processo dedesenvolvimento, juntar-se à Europa de maneira produtiva
e equilibrada. No Brasil, acreditamos que podemos conviver
com um Centro-Sul razoavelmen~e desenvolvido e _um Nordeste exportador de mão-de-obra desqualificada, sofrida, mal
assistida, doente e deseducada, que desestabiliza a região mais
desenvolvida economicamente. É justo que se faça sobre o
Nordeste um investimento para tornar aquela Região não
só capaz de cuidar do seu próprio desenvolvimento, mas também um fator de equilíbrio e estabilidade em relação ao restante do País. O Rio Grande do Sul reclama, hoje, que há,
no Congresso Nacional, um poder nordestino que prejudica
aquele Estado. Isso não é verdade. O Nordeste tem- uma
repres~ntação relativamente grande, mas, em virtude da alienação _-de grupos da elite que aqui se eiltontram; não tem
o poder de fogo, o poder de atuação política -adequado para
defender os legítimos interesses da região, sem prejuízo ·do
resto do País, pelo contrárío, ajudando as outras regiões a
viverem de maneira mais eqUilibrada. Muito obrigado.

Quero advertir que, enquanto pensamos na assunção de
Itamar Franco, na próxima Segunda-feira, as Forças Arinadas
tém como Chefe o atual Presidente d<! Re;wública, já sentenciado pela Câmara dos Deputados por uma maiori~ estupenda:
441 votos contra 38. Quero dizer que, neste momento, esse
Presidente ainda tem o comando do Banco do Brasil, da Caixa
Económica. Não sei- co'rr'iõ possamos perder na eternidade
essa sexta, esse sábado, esse domingo e essa segunda-feira.
É realmente um País atípico, o Brasil! Um País, talvez,
sem nervos, que pode aguardar numa brutal tranqüilidade,
como se um grave fato moral não se estivesse consumando
exatamente nesta hora.
Pensemos no que pensam lá fora sobre isso; pensemos
nos juízos que fazem sobre o nosso juízo; pensemos no que
falam sobre o que falamos; nos atos sobre os nossos atos
e nas considerações sobre o que consideramos. VejO um quadro muito dramático neste momento; advirto para os problema
regionais, inclusive o problema da Região Nordeste, salientado _que a seca nord~stina, desta feita, consuma-se diante
"de uina crise naCional muito grave. País sem administração,
País com servidores públicos humilhados, País com sonegadores soltos, inteiramente estimulados pela desorganização
do Estado, País desmontado.
Graças a Deus~ não se consumou o atentado que seria
a nomeação do Sr. João Santana para ser marajá do BIRD.
Ele ia caçar-se a si próprio no BIRD; o caçador e _a caça
iriam se deslocar para o exterior, para_ as mordomias do exterior.
GiaçãS a Deus, por ação - talvez a melhor - do Sr.
Marcílio M-arques Moreira, o Sr.-João Santana, o grand_e caça~
dor de marajás, não o será nos Estados Unidos da América
do Norte, para que não tenha de suicidar-se.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!Palmas.)

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Obrigado, Senador Beni V eras.
V. Ex~ está bem centr:ado na condição de Relator de
uma Comissão_tã.o importante. Tenho a certeza de· que. o
trabalho da mesma será uma verdadeira bíblia que há de
nos guiar, inclusive se houver essa revisão constitUcional com
a amplitude que está sendo pretendida, para permitir Uin alargamento da visão da Federação sobre as regiões.
Gostaria de finalizar, Srs. Senadores, advertindo-os para
o quadro económico -n-acional. Estamos vivendo impasses de
toda ordem: não há AdminisfraçãO'Públíca; nâo há-Receita
Federal. Isso é grave; as C-asas que- lidam com o dinheiro
oficial estão afetadas;- a produção também está afetada; o
empresariado está temero_so_; poucos são os setores da vida
nacional em tranqüilidade, neste momento. Só está tranqüila,
pelo que li nos jornais, a Academia Brasileira de Letras, em
, face dos seus objetivos intelectuais e do seu patrimônio íntelectual tão habilmente organizado por Austregésilo de Athayde,
o grand.e, eterno e.imortal acadêmico. Talvez seja a ilha de
tranqüilidade no País. No mais, tudo é intrariqüilidade, especialmente quando há seca, há fome, quando há infância abandonada, quando há os moleques de rua delinqüindo, assaltando; esse foi o caminho que a sociedade destinou a essas
. pessoas, pelo egoísmo,_ pela má divisão da renda, da riqueza
pela desassistênda social.
- -

O SR. MANSUETO DE LAVOR: (f'MDa- PE. PronU.n_cia·o sc:iguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pi-esidente, Srs. Senadores:
Tem-Se falado muito nas estripulias do BancO do- Biasil;
da Caixa Económica, da Fundação Banco do Brasil; instrumentalizadas para um objetivo: ·a derrubada da votação favorável ao impeachment, na Câmara dos Deputados. Mas tem-se
esquecido, Sr. Prestdente, Srs. Senadores, de_outros jnstr_umentos que foram utilizados, também de forma política, fora
dos objetivos a que se propõem. É o caso daS ·concéssões
e permissões ·de rádio e televisão,, suspensas desde o início
do Governo Collor. Tão logo foi instalada a CPI do PC,
essas concessões de rádio e televisão vOltaram a ser liberadas~
Somente tim dado estatístico pode comprovar· que houve objetivos de influenciar a Vontade dos Parlamentares_, somente
um dado estatístico_ pode comprovar que houve ob}etivos de
influenciar a vontade dos Parlamentares, usando o peso dessas
concessões para posições favoráveís ao Governo. Havia uma
sustação dessas concessões desde o iníCio do GoYerno Collor.
Nenhuma merisagem foi enviada ao Congresso NaciOnaJ para
ser·apredâ.da. Mas, a partir do infcío da CPI do PC, foiam
chegando mensagens relativas às outorgas, tanto no qu·e se
refe~e à renovação _de concessões como_ no que s_e refere a
outorgas primárias, isto é, a novas concessões e perm:iss-ões .
No decorrer dã. CPI do PC, tivemos 97 a tos renovando conces-

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Carli) palayra ao !!obre Senador Mansueto de Lavor.
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sões de estações de _rádio e de tel~visão, e 20 concedendo
novas emissoras de rádio e de televisão. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses dados merecem ser
avaliados, e nós - Câmara e Se_nado - precisamos tomar
uma posição em relação a eles. Mas antes dis~o _eu faria aqui
uma proposta, uma sugestão ao novo Governo para retirar
essas outorgas e essas· renovações de concessão para apreciação; há embasamento legal para isso; uma vez que o processo
de concessão não terminou, o Presidente Itamar franco pode
pedir a sua retirada do Congresso parà avaliação - não é
a primeira vez que isso ocorre - a fim de que a Secretaria
Nacional de Comunicações, ou o futuro MiniStério das Comunicações, volte~se para as suas verdadeiras fin_alidade:s, isto
é, uma política nacional de telecomunicações voltada para
os interesses maiores da sociedade brasileira, e não apenas
para interesses de certos grupos monopolistas, ou para atender
a esse ou àquele deputado ou senador, que geralmente apóia
o Governo em troca dessas concessões e renovações de conces~
sões..
Sr. Presidente, é da maior oportunidade que se defenda
aqui a sustação desses processos no· Congresso Nacional, e
que até se peça ao Presidente Itamar Franco que o~ reavalie.
Pela coincidência c pela frequência dessas concessões, somen~
te no período de funcionamento .da CPid:o._P~C, podemos
concluir que a maioria delas foram dadas visando fortalec-er
o apóio do esquema do Governo.
Essa revisão se faz necessária até' porque, no que se refere
à renovação de concessões, muitas são oportunas, uma vez
que elas se efetuam de lO em 10 anos, para o caso de emissoras
· de rádio, e de 15 cm 15 anos, para o caso de emissoras de
televisão. Essas renovações devem ser apreciadas novamente
e, no caso de funcionamento ngrmal das emi~soras coOcessio~
nárias, devem ser apreciadas favoravelmente. Nãq yejo ne~
nhuma objeção nesse sentido.
Mas a concentração de renovações no período da CPI
do PC - sem precedentes no Governo Collor - deixa a
entender que é preciso uma revisão, e que tanto essas renova~
ções de cóncessões como as outorga_s primárias ?~guirarn a
mesma linha e o mesmo objetivodO comportamentO da Fundação Banco do :Brasil, da Caixa Económica Federal, do Banco ,
do Brasil e de alguns ministérios, que uSãiã.ffi dos seus favores
para aliciar apoios de Congressistas, às poSiÇões do Gov-erno.
Quero finalizar, Sr. Presidente, alertando para esse_ fato
e pedindo que o Senado não aprecie esSaS mensageri!(relativas
às conce_ssões de emissoras de rádio e de. televi~~<? dJ.Jrante
a CP! do PC. O ideal será que o Presid~ote Itamar Franco
avoque a si esses processos para nova; apreciação e que envie
. posteriormente, se for do seu arbítrio, as mensagens que julgar·
convenientes; já fora_dessa situ;.ç~Q af.lqrrnal que vJveu o País dura.nte ess.es .dias; a_np_rrp.al_ do P0!1ÇO _-ele \_:'ista aa utilização
de instruffientos - quando isso jamai-s deveriã ier oCorrido
- para aliciamentO de votos, como ~ o ca~o da Fundação
Banco do Brasil, da CaiXa Económica Federal, de alguns mi~
nistérios, principalmente no caso da Concessão de outorg~s
a emissoras de rádio e. 4e televisão ..
Sr. Presidente, quero encerrar dizendo que já há quorum
para a análise da matéria de hoje. t\ntes, porém, pediria
a atenção de V. Ex~ e dos Srs. Senadôres para quando esses
processos-chegarem aqui, no sentido de observar .se realmente
foram concedidos durant!! a CJ;'I do PC; eles estão na mesma
linha de utilização e de .instrumentaljfoação dOs recursoS da
Caixa Económica Federal e da Fundaçªo Banço do ~rasil.

Outubro de 1992-

Durante_ o discurso do Sr. Mansueto de Lavor
o Sr. Cãrlos De'Car!l,·2~·Vice~Presidente, deixti a cadeír~
da presidência, qiú.>. é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidencia consulta o nobre Senador Ney Maranhão se S. Ex•
deseja ainda fazer a comunicação inadiável, antes de se
iniciar a Ordem do Dia.
O Sr. Ney Maranhão- Sinl, Sr. PreSidente.O SR PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores- corno ,;_.-aí ser breve a intervenção do nobre Senador Ney Ma_ranhão- desde já, àqueles
que ainda não demandaram o plenárjo, que o façam iinediatamente, pois vamos apreciar matéria importante pai-a o Senado
Feâeral e para o País. É um apelo da Presidência a todos
os Srs. Senadores que ainda permanecem em seus gabinetes
ou em outras dependéncias do Senado Federal, para que venham imediatamente .a este plenário, já que, após a breve
comunicação do Scnadoi' Ney Maranhão, vão ser apreciadas
matérias de ihqiiestionáVel relevância para a vida brasileira.
Cõrfced~ -~_p_ala~ra ao ~?bre Senad?~ Ney Maranhão.
O SR. NEYMARANHÃO (PRN- PE, Para uma breve
comunicação. Sé"in revisão do OradOr..}- Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a consideração a este Senªdor, e serei breve.
Trago aq1,1i, para ser transcrita nos AnaiS _ôo Senado,
uma entrevista do Ministro Marct1io Marques Morejra, desta~
Cada em primeira _página. cOifCo següinte teor:
"Urna despedida com consciência tranqüila"
"Aliviado, fias sem esconder" amargUra por não
___ter _completado sell trabalho, interrompido pela crise
política, o Ministro da Economia; Marcilío Marques
Moreira, en~rega sua carta de demissão ao Presidente
Collor nesta terça~feira e garante que não ficará no
Ministério_,. ~eja qua~ for o resultado da votação do
pedido_qe_ ~mpeachment. -Em-tom· de brincadeira, diz
que será utn _desempregado_ no dia seguinte, "Com a
consci,ência .tra.n.qüila" de ter feito tudo ao _seu alcance
para -cOnduzir o Brasil à modernidade e .controlar a
inflação. Em seUs 16 meses e 20 dias como Ministro
Mardlío"diz êtúe' consegUiu cfiar unúi espécie de antfdo:
to contra futuros choques económicos- reserva-s cambiais acima de US$20-bilhões_, estoques de 14 milhões
de toneladas de. alimentos uas mãos do Go_v_e:rnQ, além
de_ inflação estabilizada, apesar de ainda alta. Ele lamenta que a crise aberta com a CPI do PC tenha atrapalhadq (),combate àjnflação, mas fa~ questão de dizer
que conseguiu segurar o barco na terripestade n-os últi~
mos quatro meses .. Para_ Q Ministro~ o_ mais triste foi
constatar nesses 16 meses que "pouquíssimas pessoas
pensam com grandeza e se interessam pelo futuro do
País". Ele vai embora adve_rtindo que "interesses corporativistas" podem capturar a política pública. Vai
- além e diz que uma parte da elite brasileira quer que
a inflação continue, pois.com isso ela tem lucros. "_Inflação é algo debochado. Ficar sem combatê-la de frente
é falta de éiica."
Sr. Presidente, este Senado é testemunha do_trabalho,
da competência, da credibilidade que o Ministro Marcílio MarqUes Moreira teve à frente d3 P~sta da Econornià: O Sc;:IJ.ad.o,
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de acordo com a Constituição, representa a-quilo que esta

determina.
Toda vez que o Ministro Marcílio Marques Moreira precisou do Senado, seja na Resolução n<? 58, em que todos nós
trabalhamos, par.a controlar a dívida dos grandes Estados,
seja no acordo da dívida externa, a própria Oposição reconhece que foi no Governo do Presidente Fernando Collor

de Mello, com o Ministro Marcílio Marques Moreira, foram
feitos os melhores acordos que este País, até agora, já teve.
Assim sendo, Sr. Presídente, quero, ne_ste_instan_t_e, congratular-me com este Ministro que sai com a consciência tranqüila e fazer _um alerta ao Governo que será e"mp6ssado na
segunda-feira, para que não se repitam os "planos_cruzados",
os choques demagógicos, que não podemos aceitar.
Era o alerta que queria fazer à Nação. Partindo desse
ponto de vista e como Líder do Governo do Presidente Collor,
tenho certeza de que o Senado da República apóia e parabeniza o Ministro Marcílio Marques Moreira por sua passagem
no Ministério da Economia.
Peço a V. Ex\ Sr. Presidente, a transcrição dessa entrevista de S. Ex•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
ENTREV!STA/MARCÍLIO MARQUES MOREIRA
UMA DESPEDIDA COM
CONSCIÊNCIA TRANQüiLA
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é a exploração da moral em termos m,:díocres. _Você te.m

de ter uma atitude moral, ética, e não mor_alistí}. Moralismo
é a deturpação da ética. Não acredito em caça às bruxas depois

da atual crise política. Espero que a sociedade já esteja vacinada contra os IPMs e coisas do gênero."
Collo.r nunca pediu
"O presidente nunca me solicitou qualquer atitude que
fosse contrária à investigação e tr·ansparência dos fatos denunciados. Foi um tratamento de respeito nesse período. A grande
maiorià dos documentos solicitados pela CPI saiu do Banco
Central e da Receita Federal. O presidente nunca me pediu
para atender solicitações_escuasas e que tivessem· oiil:raS motivações senão a gestão da coisa pública. Quanto a isso, nada
tenho a reclamar."
Condução admirada
"Ouvi na viagem da semana passada a Washington frases
de admiração pelo fato de uma democracia emergente como
a brasileira conduzir a crise política de forma constitucional,
ao mesmo tempo em que a economia não tinha sido abalada.
Não houve explosão inflacionáría, nem as reservas internacionais tiveram de ser to"cadas, não aconteceu nenhum colapso
-das bolsas._ Há muito respeito no exterior pela forma como
a crise vem sendo conduzida no Brasil. Temos de aproveitar
e tirar lições da crise e repensar o país."
Não fica no ministério
"É indispensável a quem estiver no comando da nau pública desarmar os espíritos, procurar o entendimento. No meu
caso, cumpri minha missão. Quem estiver à frente do governo
deve ter as mãos livres. Estarej presente apenas na grande
reflexão nacional sobre os caminhos do país, mas não mais
como ministro da Economia. A situação política será muito
diferente, quer seja ou não aprovado o pedido de impeacbment. Falo apenas em meu nome. Tenho ouvido da maioria
dos ministros que eles continuam fiéis ao_ espíríto à carta da
governabilidade. Ficar ou não depende de cada um. Seria
pouco ético, ainda no governo Collor, tratar desse assunto."

Jornal do Brasil 27-9-1992
Aliviado, mas sem esconder amargura por não ter completado seu trabalho, interrompido pela crise política, o ministro da Economia, Marc:ílio Marques Moreira, entrega sUa carta
de demissão ao presidente Collor nesta terça-feira e garante
que naõ ficará no ministério Seja qUal for o resultado da votação -do pedido de impeachment. Em tom de brincadeira, diz
que será um desempregado nodiaseguinte, "com a consciên- .
Inocência de Collor
cia tranqüila" de ter feito tudo ao se_u alcaTicc para conduzir ·
"A pergunta se eu acredito na inocênda do presidente
o Brasil à modernidade e controlar a inflação. Em seus 16
meses e 20 dias como mirtisfrõ; Marcl1io diz que conseguiu Collor me tem sido feita há meses. Você tem tod,o um processo
crj;ar urna espécie de antídoto contra futuros choques econó- constitucional, com investigação, acusação, defesa, julgamenrriicos- reservas cambiàís acima deUS$ 20 bilhões, estoques tO. Preocupei-me em todos esses meses em _segurar a gestão
de 14 milhões de toneladas de alimentos nas mãos do goVerno, eConómica. Foi um duro processo. Muito difícil. Cabe ao
além de inflação estabilizada, apesar· de ainda alta. Ele lamenta Judiciário e ao Senado esse julgamento."
que a crise aberta com a CPI do PC lenha atrapalhado o
Brasileiros não querem
combate à inflação, mas faz q~estão de dizer que conseguiu
choques
segurar o barco na tempestade dos últimos quatro meses.
"Ús brasileiros começam a se conscientizar, de q!le os
Para o minis_tro, o ma"is triste Ióf"constatar nesses 16 meses choques económicos não são benéficos ao país. A experiência
que "pouquíssimas pessoas pensam com grandeza ese interes- malograda de vários .choques nos leva a isso. Choque é uma
sam pelo futuro do país". Ele vai embora advertindo q':.le
atitude autoritária, coisa que deixOU de existir na área política
"interesses corporatívistas" podem capturar a política pública.
e passou a ocorrer na economia. O Executivo por várias Vezes
Vai além e diz que uma parte da elite brasileira quer que
empurrou pacotes goela abaixo do Legislativo e dos brasia inflação continue·, pois com isso ela tem lucros. "Inflação leiros, chegando a criar esperanças que não tinha condições
é algo debochado. Ficar sem combatê-la de frente é falta
de concretizar, provocando grandes frustrações."
de ética".
- Era Marcílio por Marcílio
Eli Teixeira e Beth Cataldo
"Nesses 17 meses não se tirou dinheiro do bolso do brasiMoral e moralismo
leiro, mas se restitUiu. A inflação ilão explodiu. Não houve
"Não se deve achar que moralismo vai _salvar o Brasil.
grande crescimento económico, m.as tar,nbérn não houve agraTemos de distinguir ética moral de moralismo. Moralismo
vamento. Em agosto, o emprego em São Paulo melhorou,
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conforme o Dieese. Não há mais controle de preços, mas
também não existe_ dcsabastecimento, não há_ filaS, não existe
ágio. Temos US$22 bilhões de reservas lÍquidas internadonais.
Nosso estoque de alímcntos soma 14 mill;l_ões de toneladas.
. Isso tudo é um seguro contra choques. Ouço as-pessõas dizerem que a coisa está difícil, mas se sentem mais tranqüilas,
porque não existem mais surpresas da noite para o dia."
Crise política atrapalhou

"Em outras condições, talvez pudéssemos ter avançado
na política fiscal. Estaríamos numa situaçã_o económica m~lhor
~ão fosse a crise política. Inflação é alimentada pela expectativa. De novembro do ano passado a abril último, a inflação
caiu de 30% ao mês para 20%. Depois, essa que'da foi sobrestada pela crise política."
Inflação venerada
~'Ficamos

11 anos sem crescimento econômico. Convivemos licenciosamente 50 anos com inflaçãO, com a sociedade
toda complacente com inflação, chegando quase a venerá-la.
Inflação e endividamento externo são formas de você f1,1gir
para frente, não encarar que as coisas têm u-m custo. Isso
não se corrige em poucas semanas. Infelizmente, uma parte
da nossa elite gosta de inflação, ganha com ela. É um problema
ético. Inflação é algo debochado. Ficar sem ~nfréntar a inflação por 50 anos é um caso ético."
Escândalo ético
"É um escândalo ético 70% das maiores erhpresa·s não
pagarem seus impostos normalmente. Elas apelam para pe9ue~as dúvidas jurfd_icas e_ro primeira inStância e, _como hOje
mfehzmente não extstc a avocatória para o STF chamar a
si decisões de interesse da Uoi_ão que pipocam em todo o
país, vão ficando sem pagar. Pagar corretamentc seus impostos
é cumprir a cídadania. A sonegação data de décadas no Brasil
e não tem nada a ver com a crise do momento. Houve empresário que, aproveitando a crise política, chegou a dizer ·que
as pessoas não deviam pagar impostos agora. Isso é uma desfaçatez. Mas os sonegadores não são apenas empresários. Não
há no Brasil a idéia de que se tem de pagar impostos.''-

Conformismo medíocre
"Outro dia falei do perigo dos interesses corporativistas
capturarem a política pública. Para que a gestão pública fuja
des?a captura é importante que se tenha uma visão_agregadora
d_e _mteresses, ~ não capturada por interesses regionaÍJ>, seto~
nms, corporativos ou empresariais. O Brasil tem uma certa
propensão a cair nUm tipo de conformismo medíocre. É difícil
norninar essas forças no momento sem càir exatanilente·nessa
mediocridade. O que faço é mais um alerta para que iSso
não aconteça. No passado, tivemos época em que a política
pública econômicã foi capturada pelos interesses agrários exportadores. cm outros tempos foram os empresários ·industriais, que queriam víver_sob proteçáo interna na substituição
de importações."
Mudanças sem discussão

"É possível identificar hoje em dia algumas postulações
retrógradas, como perigo de sucateamento da nossa in~ústria,
perigo íriiperialista, abertura económica escrachada. São postulações pouco sinceras. Infelizmente, no momento -mais grave
da história pública do Brasil, não veio ·à baila uma discussão
sobre qual o Brasil que se quer construir."
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ROTINA DE CARIOCA FOI MANTIDA
O carioca, banqueiro e cientista político conheceu a popularidade como ministro. Mas nem assim abandonou o antigo
hábito de_caminhar pelo calçadão da praia ou na Lagoa Rodrigo de Freitas, nos fins de semana.
Mesmo mobilizando dezenas de jornalistas, tumultuando
os locajs por onde passava, manteve-se fiel à. compra de l~vros
e ao pão de queijo na padaria Ipanema- bairro onde mora.
Marcílio Marques Moreira sai do governo sem conseguir
Ve-r aprOvada a reforma fiscal, preconizada como a única cirur-gta·capaz· de restaurar o equihbrio entre a receita e as despesas.
Apesar de não assistir o Congresso aprovar sua JYtoposta,
deixa o governo com o crédito de ter evitado a explosão da
inflação em meio à crise política detonada com a CPI do
PC.
O último dos _cariocas a ocupar a pasta da Economia ·
foi Francisco Dornelles, no início do governo José_ Sarney.
Agora tudo indica que os passeios de ministro da ECOnomia
serã6-fransferidos para o Jbi:tapu-era. É que se comenta nos
15astidores que seu sucessor será provavelmente um paulista.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev.ides) .:_Nobre Senador Ney Maranhão, a Presidência deseja se associar também
à homenagem que V. Ex" prestou neste "instante da tribuna
ao Ministro Marcnio Marques Moreira pela atuação que teve
à frente do Ministério da Economia, sobretudo no relacionamento entre os Poderes. Foi sempre, realmente, o mais respeitoso em relação ao Poder Legislativo, ao Senado Federal,
atendendo aqui às convocações que lhe foram transmitidaS
por iniciativa dos Srs. Senadores.
No instante, portanto, em que o Sr. Marcnio Marques
Moreira deixa o primeiro escalão governamental, desejo, também, aditar em meu nome, e acredito que posso fazê-lo até
em nome da Mesa, as homenagens que V. Ex' prestou ao
titular da Economia, Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa
requerimento de urgência, firmado por 55 Srs. Senadores,
que será lido pelo Sr. J9 Secretário.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 732, DE 1992
Requeremos urgência, nos termõs do an. 33~, ?~~nea. b,
do Reginiento Interno, para o Parecer da Comissão (art. 380,
b, do Regimento InternO) sobre a acusação autoríia_da pela
_ Câma:ra dos Deputados.
Sala das Sessões, 1' de outubro de 1992. - Humberto
Lucena - José Fogaça - Coutinho Jorge - Berii"Verãs
- Eduardo Supfky - Márcio Lacerda-- Wilson Martins
-Onofre Quinan -Cid Sabóía de Carvalho:- Mário Covas
-Alfredo Çampos - João França - Enéas Faria - José
Paulo Biso I - José ~duardo -Almir Gabriel- Junia Marise
-João Calmon- Jarbas Passarinho- Levy Días- Saldanha Derzi- Meira Filho- Esperidião Amin- Marco Maciel
- Amir Lando ~--Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro Elcio Alvares - Jutahy Magalhães - Gerson Camáta Antonio Mariz - Iram Saraiva - Ronan Tito - Nelson
CarneirO - José RiCha - Marluce Pinto --Julio Campos
-~ Valmir Campelo - Albano Franco - Pedro SimonMaurício Corrêa- Alexandre Costa -Hugo Napoleão Fernando H. Cardoso- Lourival Baptista- parcy Ribeiro
-- Cesar ·o ias - -Fràneisco Rollemberg - Carlos De'Carli
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- Mansueto de Lavor - José Sarney João Rocha - Irapuan Costa Júnior.

Moisés Abrão _-

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Este requerimento será votado após a Ordem do Día, nos termoS previstos

no Regimento Interno da Casa.
Passa-se à

--

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em tunio único, do Requeririlento n"'607,
de 1992, de autoria do Senador Dirce-u CátífCifo, Solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nQs Anais
do Senado da matéria "A Amazônia c o Meio Ambiente", de autoria de Argemiro Procópio, publicada no
jornal Correio Braziliense, de 1·1 de junho de 1992.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo __queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Será ft::ita a transçri_ção solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcriç-ão é-solicitada:

EXPLORAÇÃO DA AMAZÓNIA E O MEIO AMBIENTE
Argemiro Procópio (*)
(Publicado no Correio Braziliense Internacional, 1"' de jUnho
··
Apesar de fazerem poucos anos ape·n-a·s que a temática
sobre o meio ambiente desfruta_ de mais espaço na sociedade,
aqui no Brasil ela é tão antiga quanto a p6Jêmica em torno
da decisão de dar a este País o nome de uma árvore, ou
seja, a do pau-brasil: '"devemos lembrar que a vitória final
do nome Brasil" significou uma verdadCíra façaD.ha·em. termos
simbólicos, pois logrou deslocar a designação original de Terra
da Santa Cruz, passando por cini.a- da ideológía religiosa que
constítuía um dos pilares do processo colonizador. Essa mudança, aliás, não ftcou sem proteSto ri:ã época e, em sua História do Brasil do início do século XVII, a primeira a ser escrita,
Frei ViCente Salvador criou uma curiOsa tCOria para explicar
os males do país.
Em se abordando tanto a construção de barragens para
hidrelétricas, quanto o projeto Calha 1\orte, lamentavelmente
quando se fala de Amazónia os fatos são vistos co~o um
somatório arbitrário de coisas separadas, os problemas indígenas não são um fato iSoTido da degradação s~cíal provocada
em parte pela corrupção c pela dívida externa que traz ·a
recessão, faz surgir gari~peíros que íhvadef.n a floresta, provoca multiplicação das madeireiras para exportar espécies de
maior valor, faz o seringueiro se adentrar nas matas em busca
de mais borracha, o catador de castanhas de mais castanha~
do~pará, as mineradoras buscando maior quantidade de minério para exportar, etc. N~ Amazônia tudo tein ã. ver· Com
tudo _e cada crime sua razão.

de 1992.)

Sem direitos humanos não há preservação ecológica
Por vital que seja a preservação das floreStas no cenário
de defesa contra o efeito estufa e contra o enfraquecimento
da camada de ozónio na atmo-sfera, esta preservação não será
concretizada enquanto os direitos humanos forem desrespei~
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tados; enquanto aproximadamente 50 milhões de crianças dos
países amazônicos continuarem subnutridas, abandonadas pe~
las ruas de Lima, São Paulo, Bogotá e Quito, entre outras.
Defender verbalmente a natureza amazónica não basta
divulgar somente alarmante programas sobre_a destruiçãç florestal e a morte de índios como o·que se Verifica hoje tampouco
é suficiente porque em se ficando apenas no cómodo nível
das denúncias acaba por se aproximar do oportunismo ecológico. A nOva indústria ecológica, supera iem sOfisticação e
perversidade os negócios da exploração da pobreza. Isso é
diferente da necessária política de ação e de desenvolvimento
não-predatório que a Sociedade precisa para se autoproteger.
Mesmo as pressões, as boas intenções e toda a força
de poderosa opinião pública internacional e nacional, não
- cons.eguirão detú a destruição ecológica na Amazónia e alhures, se paralelamente ao cuidado para com a natureza não
forem adotadas medidas sociais específicas contra o analfabetismo, a corrupção, a negligência do poder Judiciário e dos
políticos, os privilégios de minorias, o desmando e desgoverno
das elites atrasadas. Enquanto doenças end€micas, fome, violêncía e denúncias de crime sem punição continuarem corno
cenário banal da vida cotidiana, será impossível qualquer ação.
É. falaciosa a política ecológica de governos que tendem a
encarar a Amazónia, com suas florestas e__ seus gigantescos
rios, como um patrimônio comum à humanidade, mas que,
ao mesmo tempo, dificulta ou impede o cidadão do Terceiro
Mundo a livremente migrar, lá fixar residência. O que dizer,
então, dos que cobram pesados juros da dívida externa, daque~
lcs que obstruem o repasse de conquistas tecnológicas. O
tr_atamepto cada vez mais agresSiVo" e desrespeito que é dispensado nesses países ao homem oriundo da periferia mundial,
as enormes dificuldades buroc:ráticas para se obter um simples
permis de séjour ou_visto de entrada nas "repúblicas ou reinos
do bem-estar", desmentem a desmascaram a trama das desigualdades internacionais. Trama que tanto uso faz da ecologia
para cobrir egoísmos nacionais.
A propalada solidariedade para com as minorias indígenas durará apenas enquanto -o indígena permanecer na floresta, sem disputar espaço e mercado de trabalho que o desenvolvido e civilizado considera cOmo seu_. Se o martirizado
povo Makú ou Tanomami seguir o exemplo de _seus irmãos
de tribos já integrados ao perverso processo civilizatório oci~
dental ou oriental, contra ele recairá toda a discrirn_inação
e ódio que recaem sobre qualquer negro africano, ásiático
e latino~americano que teime em disputar a atmósfera do
progresso e o espaço dos "cidadãos de primeira classe"._Nâo
obstante tamanha intolerância e racismo contra o estrangeiro
do_Terceiro Mundo, de 1985, segundo dados da Divisão de
_Portos, Aeroportos e Fronteiras da Polícia Federal fugiram
do capitalismo brasileiro dirigindo-se à ~ustrália, Canadá,
Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental I ,25 milhão de
jovens. Equivale ao número dos fugitivos de vários países
do Leste na história dos últimos ancs da Cortina de Ferro.
A preservação do patrimôn"io ecológico universal é incom~
patível com egoísmos nacionais. Não combin(_l com a visão
provinciana e arcaica dos problemas mundiais. E incompatível
com o medo de ter mais um à mesa para comparmhar o
pão. Tem o mérito de levar a refletir mais profUndamente
Sobre os co.n.·éeitos clássicos de soberania e do questionamento
ou não de sua validade para os tempos futuros.
Efetiva para salvar a Amazônia. Igualmente as sociedades
altamente desenvolvidas que pouco ou nada fazem pela digni-
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dade e bem-estar do homem fora de suas fronteiras, elas não
contribuem a favor da natureza no seu todo.
Sob esta argumentação manifesta-se um cetícismo sobre
a possibilidade de se deter a onda de destruição e agressões
à natureza. Enquanto não forem derrubadas as barreiras que
separam as minorias cOnsumidoras das nações altamente industrializadas dos marginalizados da_ periferia continuará a
existir deterioração do cquílíbrio ecológico mundial. O que
vale em termos de argumentação sobre a necessidade de preservação das florestas tropicais, pouco importando se é falso
ou verdadeiro o conceitá -das reservas estratégicas, valerá
igualmente para qualquer outro património, seja natural ou
seja construíido pelo cérebro e a mão humana, não ímporta
onde se esteja, seja de quem for. Do presente ao futuro,
nada há de mais sensato e correto do que reconhecer que
tudo que está no mundo é de todos os homens.
Dcve~se dizer que existem aproximadamente 3,5 bilhões
de pessoas vivendo à margem da sociedade de consumo, pautada dentro dos conceitos e padrões de bem-estar ditados pelo
modus vivendi de um punhado de países. Esta esmagadora
maioria não p-ode pern'l.iti:r, que os -"homens;formiga" das sociedades de consumo destruam pela voracidade, poder de
compra de suas moedas a natureza que é património universal.
O fato de se dispor c dominar tecnologias de ponta, ser senhor
de engenhos nucleares e da maior parte do complexo financeiro-industrial, viver em países que são ilhas da prosperidade,
não justifica moralmente a manipulação das riquezas e recurseu- estilo.
sos do Globo _a seu favor ou segundo
-- ..
Êxodo de desempregados prejudica o equilíbrio
De 1969 a 1989, ou seja, em apenas 20 anos a população
amazónica do lado brasileiro cresceu de cinco para 17 milhões
de habitantes. Estes números, apesar· de preocuparem muitos
dos que lidam com problemas denlográficos, não são basicamente fatores de desestabilização do meio ambiente. Desestabilizadores são, essencialmente as injustiças qlie fomentam
o êxodo de desempregados para a Amazônia. Está provado
que os maiores_ crimes perpetrados conira a natureza são odgí- __.
nários· do desperdício do consumismo das elites negligentes
da perife.ria e das massas privilegiadas dos países centrais. Ao lado disso o poderio mortal do annamentismo que sustenta
o injusto quadro das relações internacionais.
O Brasil, que tem 65% de sua pOpulação em condições
de subnutrição, passou a ser na década de 80 o quarto maior
exportador mundial de_ gêneros aliment.ícios .. Isto apesar de
seus produtos industrializados por dois-terços das suas receitas. Café, açúcar, cacau, suco de laranja, carne, fumo em
folhas e principalmente a soja no bíêniO 1988/89 fõrairi os
gêneros que fizeram da nação uma das maiores potências
exportadoras de produtos agrícolas, não obstante a- desnutrição da maioria do seu povo. Recordando um trágico exemplo ocorrido c::m 1990, urna das acusações decisivas- fla:i'a a
condenação à morte de Nicolae Ceaucescu foi este ter permi- tido à Romênia exportar géneros alimentícios.
Nas centenas e centenas de amazônias que configuram
o perfilgeográfico da Amazónia brasileira com seus 5.002.745
Km?, correspondente a mais da metade do território nacional,
encontram-se variados e múltiplos segmentos sociais. É seu
somatório que forma a sociedade humana local. Desta feita,
o estudo daquela sociedade implica entender a especificidade,
o inter-relacionamento entre suas partes e a simbiose homem/
natureza. Vem daí a necessidade da compreensão do processo _
das aspirações das comunidades indígenas, caboclas e garim-
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peiras, bem como das comunidades modernas ou tradicionaiS
que ali se encontram. É preciso, igualmente, conhecer casos
mais recentes, como, por exemplo, o dos grupos que aparecem
como conseqüência do desemprego e outros fenômenos sociais
distintos. É o caso da sociedade agrupada em torno do garimpo
que absorve aproximadamente um milhão de homens e da
que vive do comércio e produção das drogas alucinógenas. _
Ao compreender as raízes do processo de formação de
tais segmentos sociais, sua-iõleração e reaç6es, de como crescem ou sofrem diante das mudanças em face_ de novos valores,
será possível dimensionar melhor os problemas ambientais
em relação a tais fenómenos. Assim procedendo, será possível
encarar a questão ecológica junto com o problema da degradação social na Amazônia, para que se perceba sua dimensão
não só na sua horizontalidade, mas sobretudo na sua verticalidade.
Ao se tentar aquilatar a importância do mecanismo da
interação social entre os diferentes segmentos da sociedade
amazónica, sua interdependência, o grau de autonomia de
uns diante dos outros, mais as re.Iações do seu cOnjunto com
o mundo externo não-amazónico, pretende-se camínhar em
direção ao esclarecimento da comPh~xidade dos antagonismos,
das contradições e das necessidades da ação do homem em
face da natureza. Natureza da qual depende a vida do· ser
humano, mas que muitas vezes ele a destrói para enriqUecer
ou sobreviver no hoje, sempre tido como mais importante
que o amanhã. Do passado ao presente o que se es_creveu
_sobre a evolução das relações homem/natureza na Amazônia,
sobre o indígena, branco ou mestiço, não foi sufíciente par~
se chegar à formulação de uma política adequada para a região.
Respeito e sensibilidade para
o problema humano
É precário o que se conhece - e_ nem tudo o que se
f3.la são verdades - sobre a natureza e as estruturas sociais
naAmazónia. Tampouco foi Suficientemente estudado o resultãdo do encontro que a cada dia se processa entre o_s grupos
humanos múltiplos e variados. "É preciso conhecer sobre as
cãusas estruturais, sobre o que tem impelido o homem à fuga
ou à conquista. Vale dizer, o que tem, fora os problemas,
desvantagens ou vantagens ~njunturais, levado o cidadão
a embrenhar-se cada vez mais mata adentro. seja para se
proteger escondendo-se, seja para se enriquecer.
Se não se tiver, pelo menos, um pouco de respeito e
sensibilid~de para com os problemas dos homens que fazem
a história da Amazônia e de suas relações com o mundo exte_rior, nada se perceberá sobre as ·causas da degradação ecológica. Ficarão no ar as explicações da formação da teia ·social
entre as diferentes classes e segmentos sociais eXistentes naCJ.1iela região. Sem isso, dificilmente se poderá pensar uma
análise que implica estudo da sociologia amazónica. Isso Si~ni
fica associar às explicações dos problemas amazónicos internos
outra realidade mais abrangente: a ordem económica internacional à qual a Amazônia está acoplada em seu gradativo
processo de destruição. A economia amazónica, seja ela extrativista vegetal -ou rriirieral, sofre dos mesmíssimos males de
que são vítimas a sociedade e a natureza em outr~s partes
do Brasil e da América Latina. Desta forma, a degradação
do seu meio ambiente não é nenhuma exceção. Apenas lá
a peste da devastação da natureza foi intensificada mais tardiamente. Em nenhum caso a agressão ao meio ambiente pode
ser vista separadamente da impunidade das classes dirigentes,
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da corrupção e dos privilégios das nações que abusam dos
inescrupulosos de poderosos grupos económicos que não receiam destruir a natureza a favor do lucro fácil._ Cresce à
recursos da natureza para o erguimento de seus impérios com
sombra de contrabandos de mineraiS e p-rOdutos agrícolas que
um nível de vida exageradamente alto, criminalmente consumista de sua população minoritária -em- termos mundiais.
faiem a sorte e a fortuna de .classe nos EstaÇ.os Unidos da
América, na Europa e entre as elites coTruptas latino-ameNeste sentido, fic;a patente- a culpa da política interna
ricanas a estes acopladas. Para comprovar esta afirmatiVa veja~
das elites atrasadas dos países amazónicos quanto do imperialismo eoonômíco dos países centrais que manipulam em seu
mos os seguintes exemplos: na Colômbia a cocaína seguiu
o caminho do contrabando de esmeraldas. No Paraguai, a
proveito - geralmente através da corrupção - as fraquezas
máfia que assassina caminhoneiros e age ligada ao contra~
das classes dominantes periféricas; que, quando não particibando de soja e do café protege os traficantes e vice~versa.
pam, cruzam os braços diante do caráter devastador de muitos
No Brasil, a amplíação da produção e do tráfico na Amazônia
empreendiinentos estrangeiros no lugar. No cenário das relaocidental tem suas ligaçõ,es com o contrabando de cassiterita
ções internacionais, a Amazônia no Iinal da--década dos anos
que do ~stado de Rondônia é levado para a Bolívia via CácereS
80 se transforma em questão central aos olhos do mundo
no Mato Grosso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Ex~
capitalista. Angariou ao nfvel dos discursos a solidariedade
internacional em defesa do seu meio ambiente. É bom frisar, . _trativistas -de Rondônia, 320 toneladas de--cassíterita produzidas mens::t~ente são contrabandeadas para os Estados Unitodavia, que só no discurso. Na prática, esta sociedade é a
dos e Europa via Bolívia.
_
·
mesma velha vítima do uso irracional e depredado da natureza.
Do passado colonialista ao presente continuam sendo prati~
O Brasil é o maior produtor mineral de pedras coradas
(pedras preciosas, exceto o diamante). O Departamento Na~
cadas contra ela quase as mesmâs chantagens político~comer~
ciona} de Produção Mineral estima que as pedras brasileiras
ciais, porque via de regra o preço dos seus produtos é extremasãQ. responsáveis por um ·quarto no comérciO mündial. As
mente baixo no mercado internacional.
tfansãções são feitas, em quase totalidade, de forma clandes~
Deduz~se, então, que a qualidade de vida dos caboclos,
tina. A rota é precisamente a mesma da cocaína, ou seja,
dos indígenas, cujas terras foram pi~adas e invadidas pelos
São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Paris, Fraqkfurt e Amster~
comerciantes, seringueiros, catadores de castanhas e jUta, por
garimpeiros, missionários e fazerideiros - enfim, a vida e
dam, entre outras. Oficialmente o país é o sexto maior produtor mundial de ouro - sua produção em 1988 foi estimada
o trabalho de todos- em_ suas cidades, ou _na selva, continua
em 112_ toneladas -, mas é o Uruguai o maior exportador
dependendo do modo de produção mantido a ferro e fogo.
da ~~érica Latina. Montevidéu é tida atualmente como granMais do_ que isso, a forma como est_á _inserida a Amazônia
no citado modo de produção, dentro do esquema de engrena~
de centro de lavagem de dinlieiro ilícito de traficantes, ao
gem centro-periferia e vice~versa, é uma das principais responponto do país merecer o triste título de ser a Suíça da Améri~
sáveis pelas violações da natureza e por muitos crimes ecoló~
Latina. O estuário. do _Prata, caminho para o contrabando
gicos.
·
da prata das lninas de Potosí, na atualidade é vital para a
saída da Cocaína produzida no Peru, pela mesma rota dos
É por este motivo que as soluções apenas técnicas, as
tempos coloniais.
denúnciaS sobre as queimadas na Amazônia, os truques, como
a troca de parte dos bónus da dívida externa brasileira por
Falaremos um pouco a seguir da chamada "Rota Amazóprojetos de preservação ecológica, são meros paliativos. o· nica", importante como ponto de convergência do contra~
bando de múltiplos produtos vegetais e minerais. Por aí é
porquê reside no fato de que a salvação das florestas tropicais
que se passam tanto o ouro, madeiras nobres, essências raras,
na América Latina e no restante do mundo não depende
todas contrabandeadas ao lado da pasta ou da droga refinada.
exclusivamente de m~didas técnicas. _T(!.mpquco se bel).eficiam
dos discu_rsos ecológicos desacompanhados de ação. Para_ tes~ Alcal).ça~ os consumidores através de rotas que se alteram;
tara veracidade ou não desta tese, que se comprove na Ama~
suceSsivamente são ativadas e desativ.adas, chegando ao mer~
zônia depois que esta virou manchete nos noticiários-dos países
cado consumidor pelas portas da Califórnia, Espanha e itália
desenvolvidos -se sua produção melhorou de nível de vida.
entre outros. É i_gualmente por elas que confortavelmente
entra o mercúrio proveniente do México e da Alemanha utiliSe os indígenas têm melhor saúde. Se as populações ribeirinhas
~ado no_s garimpos. Isso além de toneladas e toneladas do
têm mais escolas, comida e remédios.
éter e da acetona empregadas no refino da coca que camu~
Sabendo antecipadamente da resposta, a conclusão é que
a solidariedade ecológica será mais efetiva quando cessar a
fiadas chegam aos~portos marítimos colombianos, equatoriaexploração sobre o Terceiro Mundo. A salvação do meio am~ nos e peruanos, espalhando~se depois pela ampla malha fluvial
do lado brasileiro.
biente amazónico, a eliminação das queimadas das florestas,
o basta à poluição nefasta dos rios estão relacionados igualPy.. J!l~neração do ouro, apenas na Amazônia brasileira,
mente à eliminação das odiosas e extremamente injustas rela- chegou a ocupar cerca de um milhão de homens. Noutras
ções entre os pafses centrais e periféricos. A con_scientização palavras, número maior de emprego que todas as multina~
desta realidade levará a socie.dade a lutar pelo que é seu cionais somadas operando em todas as regiões do País. Igual~
mente a cocaína ocupa e remunera sensivelmente melhor a
valorizando os recursos da natureza.
mão~de~obra_ utiliz:ada em sua produção e distribuição, não
Evasão da riqueza ainda continua
importa em que fase. Verifica e_ntão o quanto a miséria social
como no passado
latino~americana amparada por negócios ilegais com os países
do norte contribui para com a degradação ecológica.
Do ciclo das drogas do sertão, século XVII, quando se
inicia a pilhagem -da floresta amazónica aos teinpos· atuais,
A mão-de-obra libera.da pela crise económica atende es~
a evasão de riqueza continua rios mesmos caminhos mas sob petaculannente o recrutamento exigido pela expansão da coca
múltiplas e renovadas formas. O difícel de aceitar é a não
na Amazônia. Aí falta de tecnologia moderna, os métodos
·divulgação do fato de que o contrabando - fatalidade ou
rudim~ntares e pouco efi~ientes- empregados nos garim-pos
não do destino- segue com fidelidade os passos dos neiócios
coritribuem para o desperdício e rápido esgotamento das reser-
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vas. Presurrie-se que o melhor da mão-de-obra liberada dos
garimpos em decadência esteja sendo usado em alguns das
etapas do caminho das drogas. As drogas espalhadas pelo
rio Madeira, principalmente as concentradas nas proximidades
da Cachoeira do Theotônio situada a poucos quilômetros de
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, chegaram a
produzir nos anos ___8_0_entre dois e três quilos de ouro por
dia. Hoje só com esforço e sorte conseguem extrair um quilo
por mês. Daí a falência generalizada do garimpo fluvial nesta
região. Apesar de tudo, o movimento continua no rio Madeira
com visível quantidade de drogas operando unicamente como
fachada para a lavagem de dólares obtidos pelos narcotraficantes. E graças às migalhas e pequenas sobras de cocaína
despejadas em Rondônia que vive parte de sua população
expulsa dos garimpos e das zonas rurais. Da mesma forma
ireiras agora-controladas pelo Ibama. As mesmas que quando
fiscalizadas não conseguem sobreviver levando seus trabalhadores ao atrativo comércio das drogas.
Papel da dívida externa no problema da ecologia
Depois de gestões para que a insolvência da dívida externa
da grande maioria dos países do Terceiro Mundo fosse vista
também como fatOr de ordem política, o Brasil debaixo de
pressões acabou cedendo c criou seu plano de conversão da
dívida externa para fins ambientais. Instituído pela ResOlução
do Conselho Monetário Nacional n" 1.840 de 16 de julho
de 1991, o mencionado plano permite aç Banco Central autorizar entidades públicas e privadas internacionais, a doarem
recursos originários- da comp-ra de títulos da dívida externa
brasileira no mercado secundário. Pagou-se em juros ·mais
da metade do montante total da dívida externa que alcança
120 bilhões de dólares em empréstimos novos destinados a
auxiliar sua rolagem.
São sem dúvida as exportações que geram divisaS Jortes
necessárias para o pagamento dos juros. A população fica
obrigada a consumir cada vez menos e produzir maiores volumes para fora. Suas condi%ões de vida se dete_rioram· porque
o salário diminui e o poder de compra acaba reduzido a níveis
incompatíVeis com as necessidades básicas do homem.
Nos seis anos acima mencionados, o pagamento de tais
juros· privou a sociedade brasileira de 20 por cento do total
de sua poupança interna.
Tais dados mostram que o Brasil, às custas dos pagamentos ·dos juros da dívida conforme expressão do Senador
Severo Gomes, promoVe um Verâadeiro segundo Plano Marshall para os Estados Unidos e a Europa Ocidental.
Dos 365 bilhões de dólares que devem os latino-americanos,. cerca de 150 são débitos para com paíSes eurOpeus
cujas robustas economias engordam mais ainda com os juros
provenientes da América Latina.
Mas não são apenas os juros da dívida externa que sufocam o País. A saída de minerais em quantidades cada vez
maiores por menores preços é outro aspecto que merece ser
considerado para se poder medir o quanto isso fere a natureza
amazónica.
No setor de mineração o capital estrangeiro está presente
através da Bethlehem Steel, dos Estados Unidos, que exploram o manganês. A Brascan, companhia do Canadá, Patino
NV, da Holanda, e a U.S. Steel, dos Estados Unidos, estão
em Ronpô_nia _retirando cassiterira. A exploração do ferro
na Serra dos Carajás está com a U.S~Bte_el. A b_auxita é
aproveitada pela Light Smelters do Japão e o caolim pela
National Bulk Carriers dos EUA.
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O Brasil se endivida para construir estradas de ferro:
hidrelétricas que inundam extensas áreas para forneCer eletri·
cidade a indústrias altamente poluentes que dão um primeiro
processamento a tais minerais. Compromete sua economia
para modernizar seus portos e manter em dia a infra-estrutura
exportadora. Dos quase 20 navios que saerri carregados dos
portos amazônicos com minerais e produtos agrícolas um único
costuma voltar carregado. isto signifi_ca que um pequeno punhado dos produtos de tecnologia de ponta vale mais do que
a carga transportada por 19 gigantescos cargueiros que partem
daqui. Nos tempos coloniais, pelo menos os navios não voltaram vazios da Europa. Por razões técnicas eram obrigados
a transportar alguma carga. Belém deve parte de seu calçamento às pedras oriundas do Velho Mundo. Outras cidades
utiliZaram em suas· construções antígas o pinho-dewríga, que
era também transportado para o Brasil como lastro dos navios.
Ação estrangeira destrói as riquezas da Amazônia
Os trabalhos da -Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em Brasllia no ano de 1967 para investigar a ação
dos grandes grupos interpacionais na Amazônia brasileira
não impediram que as mencionadas empresas lá continue~
operando. As ligadas ao setor de mineração, anteiio'rtrie-nte
mencionadas são as mais famosas e visíveis. Outros grupos
estão presentes:
De origem italiana, a Ferruzzi, comandada por Raul
Guardini, cria ·gado em cerca de meio milhão de hectares ·
de terras amazónicas. Também, II, Gulf Oil, Mercedes Bens,
Volkswagem, Swift King Ranch, Liquifarm, Mitsui, Haubfdn,
Sifco, Georgia Pacific, Bethehem Steel, Toyomenka,-Marubeni, Ester Research Co., Twin Agricultura! and Industrial
Development, Banco Mitsubishi, Bordon, Andersen Clayton,
Nestlé, Good-year, Brascan, Ente Nazlonale Idrocarburi Madeiras Gerais da Amazônia do norte-americano Robin Hollie
Mac Glown, Singer, National Bolk Carries e British :Petro-leum.
A maioria destas empresas destruiu gigantescaS âreãS florestais. foram expulsos e mortos por causa de sua ação centenas de índios e posseiros que viviam em 'tais- área-s. Apen·as
a National Bulk Carriers, então pertencentes ao milionário
ianque D~niel Ludwig reinvindicou para si uma_ área de
1.250.000 hectares, ou··seja maiS terra do que a de certos
países europeus.
A Volkswagem, 140 mil hectares, Linquif3fm 670 mil,
Georgia Pacific, 400 mil, Union Internacional, 664 mil. Ou
seja, gigantescos latifúndios que, sem piedade destruíram pelo
fogo um acervo ecológico impossível de ser repos-to. Mais
adiante se dirá em que municípios estão" essas áreas. As mentiras· das transnacionais que atuam _l1a Amazônia sãO p_iopa-ladas com um cinismo sem limites. Não poucas se camuflam
com nomes brasile~ros. Algumas procuram se desvencilhar
de seus investimentos na Amazónia preocupadas com sua imagem e em nome da ecologia. A Volkswagem, por exemplo,
vendeu seu latifúndio chamado Fazenda Vale do Cristalino,
mas não deixou de produzir seus carros, que são os principais
agentes da poluição urbana. QuaÍldo ela se instalou. aquela
área era cheia de vida, vegetaçãq, rica e -diversificada com
animais e vida nos rios. A Volkswagem destruiu enormes
área com o fogo. Ao vender sua propriedade repassou uma
terra exaurida, cheia de feridas e cicatrizes. Não replantou
as áreas que queimou. Não repôs a fauna e flora que destruiu.
Nada fez contra a erosão que deixou como legado de sua
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ação predatória. Tampouco indenizou a sociedade brasileira
pelos crimes perpetrados contra seu meio ambiente.
Todavia, existe na República Federal da Alemanha uma
fundação que leva o s.eu nome, que fornece verbas e_ paga
acadêmicos, inclusive para desenvolver projetas sobre a destruição ecológka na Amazônia. A Fundação Ford é outra
instituição conhecida na América Latina; muitas são suas semelhanças com a Stiftung Volkwag~nwerk. Paralelamente é

quase total o silêncio de ambas _sobre a mortífera poluição
ambiental urbana, parte dela_ causada pelos automóveis Ford
e Volkswagem, que correspondem a quase a metade da frota
de veículos que suja o· ar c polui as cidades e os campos
de norte ao sul do País. Os modelos de carros que estas firnias
desovam no BrasiL são obsoletos e JJlenos seguros se- comparados aos veículos que vendem no Primeiro Mundo.
·
No setor madeireiro, uma séríc de transnacionais conti·
nua praticando devastações. Derrubam árvores centenárias
de grande valor comercial. Deixam o solo descob~rtQ, __o qual
pode vir a ser transformar numa espécie de deserto. E o
caso da Edai Co. Ltda. uma das gigantes do seto! de compen·
sados no Japão. A Bruynzeel N.U., de origem_ holandesa,
é o_utra firm_a que tem contribuído para o holocausto de partes
da floresta amazônica juiitainente com a Bethleheni Steel e
a Georgia Pacific Corporation anteriormente mencionadas.
Para as madeireiras a selva não tem limites. Estão macabramente modernizadas e hoje dispõe de grandes serrarias
instaladas em enorme_s balsas, que se loc_om_o_y_e_m pelos rios,
promovendo verdadeira pirataria das espécies nobres e raras
sem pagar nada ao Estado. Tais madeiras vão para os países
ricos onde se transformam em móveis de lu;x.o o_u_ Qecor:am
ricas residências sustentadas por sua sociedade de cons_umo.
Avançando mata adentro recrutam mão-de-obra_çujo salário não cobre as despesas de alimentação e vestuáóa. Muitos
dos trabalhadores são indígenas. As madeireiras não respeitam nem as leis trabalhistas, nem a propriedade de ninguém,
nem mesmo de tribos indígenas, particulares, ou do Governo.
Depois das árvores cortadas, serradas e o tronco principal
utilizado, todas as outras partes são jogadas como lixo dentro
dos rios. Afora o desperdício, estas, rolando correnteza abaixo, colocam em perigo a vida de populações ribeirinhas que
se servem de rudimentares embarcações.
Outro ponto pouco comentado é a ação da mão estrangeira no roubo de espécies botânicas que não são replantadas
na Amazónia. Grandes laboratórios furtam espécies para uso
químj,co-farrnacológico, formari.do estoques gigar1tescos em
seus países de origem. Sabe-se que aproxíinadainente um
quarto do total das drogas da medicina moderna surge de
princípios ativos de plantas silvesties. Exemplos comuns são
os produtos__ para pintura de cabelos, o químico usado no
combate dos efeito.s _da malária, as mais modernas drogas
contraceptivas e drogas quimioterápicas contra_o câncer._
A facilidade_comque se invadem partes do Terceiro Mundo, baseada num variado leque de argumentações-o Panamá
é recente exemplo - vai contribuindo para que a destruição
florestal ou a droga sejam vistãs como um problema militar.
Esquece-se que a cinematográfica irivàSão de partes amazónicas da Bolívia e Colômbia pelo exército norte-americano,
para prender traficantes c destruir plantações de coca, ao
invés de diminuíf fei3.umeiüar a_ produçãO dà droga ness_es
países.
Na República Federal da Alemanha, os exercícios milhares realizados no primeiro semestre de 1989, como parte das
fll:anobras da Otan foram espetacularmente chamado.s d~ _oko-
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manover. isto é, manobra ecológica! Cartazes distribuídos com
flores sobre os tanques, entrevistas na televisão e com certeza
cicadãos felizes por verem que as armas de guerra de seu
país são ecológicas. O serviço de relações públicas da Ofan
não pode deixar de acompanhar o modismo, onde tudo se
vende;: com a _etiqueta ecológica. Dos sacos de plástico ao
sabão em pó, dos automóveis. aos aviões, tudo é para o meio
ambiente, ao contrário do Terceiro Mundo e dos recém-saídos
. do socialismo onde a cena geral é poluição. Falta apenas o
lema: "Ecologia acima de tudo".
_
Professor do Departamento de Relações Internacionais
da UnB. Autor de livrose artigos sobre ecologia e problemas
sociaís na Amazônia.- - ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 732/92,
de urgência, lido no Expediente, para o Parecer n" 302, de
1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se imediatamente à
apreciação da matéria.
Discussão, em tlúTio únicC', do parecer da Com is~
são constituída, ex-vi, do art. 380, alínea b, do Regimento Interno, sobre a acusação autorizada pela Câmara dos Deputados.
Em discuss<lo o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada- a discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER N' 302, DE 1992
Parecer apresentado pela comissão constituída nos termos
do art. 380, B, do Regimento Interno
A Comissão do Senado Federal, constituída nos terril:os
do arL 380. b, do Regimento Interno, após a apreciação da
denúncia e do relatório circunstanciado e documentos que
o acompanham (fls. 1 a 696), encaminhados pela Câmara
dos Deputados admitindo e autorizando a instauração do processo por crime de i:'esponsabilidade contra o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Affonso Collor de Mello, conclui que a denúncia e o relatório circunstanciado estão formalmente corretos e adequados às exigên~
cias legais.
Portanto, satisfeitos os requiSitoS da lei, a Comissão é
de parecer que deve ser instaurado o processo por crime de
responsabilidade, nos termos postos na denúncia e no relatório
circunstanciado, determinando-se a citação do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Affonso Co_Uor_ de Mello para, por si ou seu advogado, apresentar a
sua defesa e acompanhar o processo até o final da decisão.
Brasília, 3Q_p_e setembro de 1992-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência tomará __as_ providências· necessárias ·para o prossegui!Dento 1 v process0 c anuncia aos Srs. Senadores que a Mesa
Diretora, nos termos previstos na Lei n~ 1.079 e no Regimento
Interno do Senado Federal_·, estará reunida, ocasião em que
se procederá à intimação do Senhor Presidente da República,
bem como à comunicação ao Senhor Vire-Presidente da Repl,Íblica, igualmente ao Presidente da Câmara dos Deputados.
A partir deste instante, será convidado o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney Sanches, para que S.
Ex•, a partir da cessão da Mesa, dirija o Senado Federal,
nos termos previstos no art. 52 da Constit_uição Feçleral. Ou
seja, S. Ex~ presidirá o Senado Federal para fins de condução
do processo de crime de responsabilidade contra o Senhor
Presidente da República.

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação pessoal.
O SR-. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma
explicação pessoal. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, declaro que não subscrevi o requerimentode urgência, mas, como ontem o antecipeí; -aqui me encontro
e o votei. Porém. ainda aprovando 11 parecer que foí submetido

à nossa apreciaç-ãO, devo consignar; para efeito do desdobramento de nossas atividades, que o texto deveria ser maiS eXplícito e circunstanciado nas considerações que o parecer emitiu.
Era o que tinha a dizer, Si". Presidente.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex\ para uma questão de ordem.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente Mauro Benevides, V.
Ex~ tem sido, e sempre o é, muito preciso ·quando fala em
nome do Senado Federal e na Presidência. No entanto, agora,
ocorreu da parte de V. Exa um pequeno escorregão. V. Ex~
disse que virá para cá o Presidente do Supremo Tribunal
Federal a fim de presidir o Senado. V. Ex• sabe que S.
Ex~ virá apenas para presidir as sessões do julgamento, conforme o art. 52 da ConstituíÇãó Federal. Entretanto, V. Ex'
continuará, para nós todos, sendo o dirigente desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Muito grato,
nobre Senador Ronan Tito. Mas eu_ esclareci que o Presidente
do Supremo Tribunal Federal presidiria o Senado para os
frns do art. 52 da Constituição Federal, que é exatamente
ó processo impetrado contra o Senhor Presidente da República.
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Agradeço a reiteração de confiança de V. Ex" n.a minha
atuação como Presidente do Senado Federal. mas nos dobra~
mos, nesta matéria, à exigência coTIStituci_onal. EstoU absoluta~
mente ce-rto de que nesse interregno, dirigindo o Senado Federal para esse fim específiCO, o Ministro Sydney Sanches haverá
de se portar com a competência, o descortino e o espírito
público que o caracterizam e que V. Ex" reconhece e todos
nós também.

Sexta-feira 2 _7903

O.Sr._Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Exa

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão dq orador.)_- Sr. Presidente, serei breve na
introdução da questão. Gostaria de, em primeiro lugar, associar-me aos cumprimentos que são formulados a V. Ex~ OnO Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
tem, partilhei de todas as manifestações de desconforto em
a palavra para uma questão de ordem,
função da aparéncia de procrastinação que essa questão assumia e quero me congratular com o P_res_idente da Casa e com
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) ,--- Co~cedo
os Srs. Senadores que subscreveram, em número de 55, o
a palavra a V. Ex~
requerimento de urgência urgentíssima, propiciando a votação
que h~ pouco ocorreu.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:_ CE.
Igualmente, quero cumprimentar o Presidente da ComisPara uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) são_ Especial, Senador Elcio Alvares, e o Relator, Senador
Sr. Presidente, confesso que fiquei tocado pela c6municação
Antonio Mariz, pela objctividade com que se houveram, perde V. Ex• É uma questão de precisão de termos e, por melhor
mitindo que a Comissão oferecesse rapidamente o parecer
que o Presidente da Ca_sa haja feito as _colocações, desejo,
que aqui já foi aprovado.
neste momento, declarar uma posição e, se for o caso, V.
Finalmente, Sr. Presidente, quero indagar a V. Ex~ se
Ex~ acolherá minha fala como questão de ordem e a decidirá.
a comunicação de afastamento, a comunicação de que o proSe V. Ex• entender que não há o c.iile decidir, tome como
cesso está instaurado, será subscrita-:: _çonforme propôs ondeclaração de minha posição nesta Casa.
tem o Dobre Senador Jos~ Paulo Bisol, e me parece correto
-por V. Ex• e pelo Presidente do Supremo, e quando isso
Entendo q~e, nos termos da Constituição _fed~ral, o Seocorrei-à. ·
·
nado não pode ter dois Presidentes. Q_ Presidente do Senado
Para conclUir, querO também deiXar cOnsignada: a manié V. Ex~ O Sr. Sydney Sanches é_ Presidente do S,upremo
festação da minha admiração pela forma como V. E~ conduTribunal Federal e, como tal, presidirá o -processo e_ julgaziu o processo _até aqui. E, como Presidente do Senado Fedemento de Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
ral, cargo que não será dividido pelo fato de o Presidente
mas não presidirá o Senado Federal.
do Supf"eriio presidir o prOcesSo ·e o julgamento, confiamos
Presidir o Senado Federal significa_uma gama de aptidões
inteiramente nas tarefas de que V. Ex• vai se desíncumbir.
que só V. Ex• tem, ou, nos seus impedimentos, o seu substituto
Sr. Presidente, reitero, portanto, a indagação: será assinalegal. S. Ex~ não será investido nas funções de V. Exa, nem
da por V. Exh e pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal?
poderão conviver dois Presidentes de um mesmo Poder. V.
Quando? (Pausa.)
Ex• é o chefe do Poder Legislativo, é o Presidente do Senado
Sr. Presidente, esclareço que formulei a pergunta ao PreFederal, e o Sr. Sydney Sanches é o Pre_sidcnte do Supremo
sidente do Senado Federal.
Tribunal Federal. Como Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Sr. Sydney Sanches assu~irá a d_ireção d9 processo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Solicito-a
V. Ex\ se puder, que reedite a pergunta para que a Mesa
a presidência jurisdicional do processo, dirigirá o processo,
se aperceba ..
o julgamento, a respectiva sessão quando O Senado se constituir em tnbunal especial.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu o farei com o maior
ESte Senado, constituído- em tribunal especial, não é o
prazer.
Senado do qual é Presidente V. Ex\ é o Senado corte, .é
·Sr. President~,_ compreendo as diligências que V. EX~
o Senado tribunal. Esse, S. Ex~ presidirá, porque esse é o
pôS em marcha e reSumo a indagaÇão;··dizendo-lhe que foí"
tribunal do processo.
antecedida por justos elogios à SU!l_conduta.
Então, V. Ex~ é o Presidente do Senado f;ederal e o
__ _Q SR, PRESIDENTE (Mauro Bs:nevides) ...,-Tal vez tenha
Sr. Sydney_ Sarich_es é o Presidente d.o Supremo que dirígid
sido por isso, nobre Senador Espúidião Amin, qUe a Presio processo, o julgamento e a ses_são de julgamento do Tribudência tenha ficado obnubilada.e não tenha podido_, em razão
nal.
da emoçã_o, aperceber-se da h:td~gação seguint.e, _
Faço isso e, se V. Ex• entender que haja alguma coisa
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Abandonar o estado nefea resolver, que o faça; se não achar, que tome como declaração ...
libático não o deixará fora da real_idade, c~rtamente ...
a minha posição indiVidual sobre a matéria.
Sr. Presidente, a primeira parte da pergunta é; a comunicação será firmada por V. Ex• e pelo Presidente do Suprem.o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiTribunal Federal? A segunda parte: quando?
dência recolhe a interpretação, sempre muito lúcida, do texto
constitucióliãl, agora tornada pública pelo ilustre represenO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senatante do PMDB, Senador Cid Sabóia de Carya[]lQ., A sua
dor Esperidião Amin, a processualística prevista indica que
intervenção, portanto, ilustra os_ Aoais_ d_a Cas~ e ficará regrs- esse documento será assinado por toda a Mesa do Senado
trada para os devidos fins, a fim de evitar interpretações equi- Federal, já que a Lei n~ 1.079 e o Regimento Interno expresvocadas da presença do ilustre Ministro Sydnc;::y Sanches no
sam claramente_ que_ é a Mesa do Senado Federal, já aí, tamprocesso impetrado contra o Senhor Presidente da República ·bém, com a participação dO 1\.--finistro SYdney Sanches, Presipela prática de crime de responsabilidade.
.dente do Supremo Tribu~al Federal.
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Portanto, quanto àquela dúvida suscitada, ontem, pelo

ilustre Senador José Paulo Bisol, eu próprio já o procurei
para. dentro daquela de[erência que S. Ex• sempre mereceu
de mim, como seu colega e grande admirador n~sta Casa,
prestan S. Ex• os esclarecimentos indispensáveis. Será_assinaM
do também pelo Presidente do Supremo, a fim de que não
se questione, nunca, a validade dessa notifiCaÇão, dessa intimação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, a pergunta
também requeria uma _segunda resposta: quando?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Naturalmente, com a participação do Ministro Sydney Sançhes, por uma
deferência a S. Ex\ acertaremos a data, que poderá ser nas
próximas horas. Evidentemente, daremos ciênCia prévía: aos
interessados, no caso, ao Presidente Fernando Collor de Me !lo
e ao Vice-Presidente Itamar Franco, para que, encontrados
em lugar certo e sabido, possam receber _u_m, o Presidente
Fernando Collor, a intimação, e o outro, o Viá:-Presidente
Itamar Franco, a c9municação de que se opera.CiOii3liiOU-a
intimação ao Presidente da República e que S. Ex•, em decorrência de preceito constitucional, terá que assumir, mesmo
que interinamente, a curul presidencial.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, para concluir a indagação, gostaria de saber se antes de terminada
a sessão V. Ex• poderia precisar- ou pelo menos se aproximar
em precisão- quando a comunicação será formalizada, expedida e entregue?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevioes)-,-- Nobre Líder
Esperidião Amin, a Presidência não teria condições de dizer,
com absoluta precisão, a hora exata em que terminará a reunião da Mesa Diretora. Sabe V. Ex~ que como aquele Colegiada sempre atua democraticamente, com a manifestação
de todos os seus integrantes, podem haver contestações a
. expressões contidas na intimação ou na comunicação ao Presidente da República, e nós resguardaremos todas as formulações do ponto de Vista jurídico e do vernacular para que
saiam desta Casa documentos primorosos que não sejam questionados s_ob esses dois ângulos: o jurídico e o vernacular.
O SR. ESPERIDIÃO AMIM - Quanto ao vernacular
eu não tenho dúvida; quanto ao horário eu continuo tendo.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
·
O Sr. Antonio Mariz - Sr-. Pre~idente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz ..
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do julgamento. Caberia, então, definir o momento em que
o processo se instaura.
__
_
Creio ser predominante a corrente de opi-ní3.0--}UrfdiCa
que_identifica esse instante como a ci~ação va1ida do acusado.
O processo se instaura no momento em que o Presidente
for citado. Ora, como a citação antecede, evidentemente,
obviamente, o seu recebimento, o ato seria ainda do Presidente do Senado apenas e não já do Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
-- -É este aspecto que registro nesta questão_de ordem, para
opinar no sentido-ae que cabe somente ao Presidente do Senado Federal assinar c dirigir a citação ao Senhor Presid~nte
da República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Antonio Mariz, ·a questão de ordem suscitada por V.
-Ex~ será dirimida no instante em que, diante da Mesa, for
- levada por mim ao conhecimento dos meus Pares naquele
Colegiada. E acredito que se mantidas as assinaturas - não
apenas a minha própria, mas as dos demais integrantes da
Mesa - não é de crer que possa invalidar o documento a
assinatura também do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que prestigiaria aquela própria intimação. Mas examinarei
no momento próprio e darei ciência dentro de alguns instantes
a V. Ex~ da solução encontrada.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Senador José Paulo Bisol.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Pela ordem ..
Sem revisão do orador.) ---:-Sr. Presidente, eu, onte111, já
me manifestei a respeito, ril.as, como creio que- a questão
é muito grave, vou repetir. O despacho que recebe uma denúncia é interlocutório. Isto significa que ele contém decisão.·
Se um despacho contém decisão, não é um mero- despacho
de .expediente. Vou repetir: se um despacho não é um mero
despacho de expediente, mas contém uma singularidade decisória, ele só pode ser prolatado pelo juiz competente porqu·e,
no caso, a incompeténcia do juízo produz a nulidade absoluta
do ato.
En~ão, essa questão, a meu ver, está mal formulada.
É o juiz competente para o processo que recebe qualquer
denúncia- e nisso, por sinal, há um erro que discutirei mais
tarde nó encaminhamento de todo esse processo de impeachment; erro esse que não acarretou nulidade absoluta, mas
que correspondeu a uma grande irregularidade.
O pedido de impeachment deveria ser, constitucionalOSR. ANTONIO MARIZ (PMDB -,-PB. Para uma ques- mente, encaminhado ao _juiz do processo, que é o Senado
tão de ordem. Sem revlsã":ô--do orador.) -Sr. Presidente, ·Federal. Isto é o normal. Qualquer advogado encaminha a
·sua petição ao juiz do processo; ele não encaminha para outro
Srs. Senadotes, a questão de ordem diz respeito à necessidade
qualquer juiz. A primeir~ Verificação de um advogado é tomar
ou não da assinatura do PreSidente do Supremo Tribunal Fedeciência daquele para o qual deve dirigir a petição - qual
ral de um ato de_ citação do Senhor PreSidente da República.
O Senado, ao receber autorização para o Processo da é o juiz para o_ qu.al deve dirigir a petição~ A primeira coisa
que o advogado faz é verificar -qual é o juiz do processo:
Câmara dos Deputados, praticou- já alguns atos processuais:
verifica qUal é o juiz do processo e lhe encamiriha a petição.
elegeu seus membros e instalou a CQmis.são; aprovou o parecer
Então, mais tarde discutirei isso porque envolve um erro
da Comissão em que foi reconhecido o cumprimento das formalidades legais e constuticionais relatiyas à denúncia e ao , - que..me perdoem, mas todos nós erramos: o Sen3do erra,
a Câmara erra e o Supremo Tribunal Federal tarribém erra.
relatório circunStanciado; e o fez, portanto, sem a.participação
E~sa questão a que me refiro envolveu um erro do Supremo
do Supremo Tribunal Federal.
Estaria isso equivocado'? Não na minha opinião, porqtie Tribunal Federal ao considerar válido um despachÓ da Presidência da Câmara q\le rejeitou o pedido de impeachment
o Presidente do Supremo é convocado a presidir o processo
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relativo ao Presidente José Sarney, quando o -juiz do processo
eQ o Senado; e isso não foi se:ntido, não foi percebido pelo
Supre:ino- é uma questão que estou levantando. Esse erro,
inclusive, fez ·com que, para que não se tornas_se revelado,
se mantivessem certas posições que são, a meu ver, insustentáveis.
Ma~ não interessam esses detalhes. O que me interessa
colocar aqui, para V. Ex\ Sr. Presidente, e para as S~ e
os Srs., Senadores, é que temos que evitar irregularidades,
evitar nulidades. Ainda não foi instaurado_ o processo. Então,
o Presidente do Supremo Tribunal Federal ainda n_ão é _o
juiz do processo? Não, o juiz do processo é o Senado, presidido
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal..:.. Vou repetir:
o juíz do processo de impeachment é o Senado Federal é um juízo coletivo----:- presidido, em razão de uma ordenação
constitucional, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Os atos processuais interlocutórios e decisó_riOS deverão
ser formulados, referendados, assinados, realizados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal; senão vamos abrir_ nulidades desnecessárias.
Agora, que a Mesa participe-desse ato não está. na lei;
mas é uma fartura .. Digamos se é necessário aparecer, se é
necessário estabelecer certas formalidades, certas aparências,
tudo bem - não estou impressionado com isso - , mas não
é necessário. A Mesa não é necessária.
Mas se quiser, reúna a Mesa; mas não reúna a Mesa
quatro dias, nem cinco; nem cinco_ horas, porque acabo de
colocar uma questão processual. Agora vou colocar u_ma questão de mérito. Eu me_ refiro às lideranças políticas. Não me
considero muito um líder. Mas V. Ex•s, que são líderes políticos, estão ou não estão à altura da.maturidade que a consciência nacional revelou? Será que vamos voltar ao compasso
das velhas jogadas políticas, de urna política que está morta,
e morta por um povo varonil, jovem, que pinta a cara, não
tem ressentimento, não tem ódio, faz festa e diz; "Mudem
o Presidente! ...
O Primeiro Mundo nos olha perplexo, obrigado a uma
admiração que nunca pensou iria ter;· hoje, o Primeiro Mundo
é obrigado ao exercício de admiração dó Brã~il pelo que fez
o povo brasileiro em torno da CPI. Temos que corresponder
a essa exigência. As horas estão passando ...
Ontem foi a·daY-after de um momento histórico! __
Agora V. Ex~ diz que dentro de algumas horas, ou quiçá
de alguns dias ...
5

Então, o que desejo expressar aqui- e creio que é expressão do que muitos, ou quem sabe a grande maioria dos presentes diria- é isto: Queremos que esta questão seja claramente
decidida hoje, Sr. Presidente, para que possamos sair às ruas
com a cabeça erguida, identificados com _a noss_a.nacio_nalidade
e com o nosso povo. Não há qualquer difiCuldade prCicesSual
para realizar esses atas. Pelo contrário, eles são simples, escorreitos, claros, fáceis. Mas alguma coisa está impedindo; alguma coisa está_ segurando; alguma coisa está puxando as rédeas.
Gosto de denunciar ·cáisas caladas. Penso que a política que
morreu é a política dos que calam as coisas, cornO se - a
Teoria de Platão defendia isso - o- tii3no tivesse o direito
de esconder coisas dos súditos! Não há mais isso._ A República
de Platão, há muitos séculOs, ficou para trás! O princípio
dos arcana imperi, que era um princípio-sagrado na antigüidade, é um princípio morto. É justamente o princípio contrário
que engrandece as democracias mo_dernas: o princípio da
transparência. Não há o que esconder! O jogá político, esse
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joguinho político que agrada tanto ao exercício partidário·
e que, a meu ver, é tão pequenino, esse jogo é capaz de
complicar as coisas mais simples. É capaz-; por exemplo, de
tentar fazer com que o povo não se dê conta de que nós
estamos procrastinandO.
Mas, Srs. Senadores, V~ Ex"" acreditam que o povo não
está vendo?
_ Hoje, fui despertado pelo telefone, numa primeira entrevista, e não parei mais de dar entrevistas ao País inteiro.
E todos me diziam, claramente, que estão vendo isso. Os
~epórteres radiofónicos, que comigo entretiveram entrevistas
múltiplas, hoje, pela manhã, partiam deste pressuposto: Por
que o Senado está segurando? Por que o Senado não faz
o que tem de fazer? Por que o povo está sendo retido na
sua exigência fundamental? Por que falta clareza? Por que
falta transparência? O que é que nós estamos escondendo?
Nós e_stamos escondendo o visível. Quando procuramos
esconder o óbviÇ), ele ulula. Esta qUe é-a- verdade! QUando
procuramos esc~:mder Q óbvio, que é o que nós estamos fazen.. dO~ éte'uiula. E está todo mundo com um zumbido nos ouvidos, na cabeça; algo está zumbindo, está mal, está faltando
clareza, está faltando eficiência, está faltandO rapi;:iez, está
faltando lhaneza de espírito, grandeza!
O Vice-Presidente tem problemas'! O Senado não vai
pagar isso. O PMD~ tem problemas? O Senado não vai pagar
isso. Quaisquer que sejam os partidos, esta Casa, enquanto
Senado, transcende a qualquer desses partidos, sejam eles
majoritários ou não.
Faço um apelo: Continuem a jogada. Penso que sou eu
o esquisito e não me afeiçoo a esse tipo de jogo. Admito
que o jogo político prossiga, mas não ao preço da nossa identidade_, do nosso orgulho, da nossa significaçãO e do nosso
destino. É muita coisa, é muito valOr, é muita- moraiidade
posta em jogo. Não podemos brincar com o que nós valemos.
Ou não valemos? Ou estou presumindo um valor que já se
extinguiu na cotidianeidade de nossas reuniões'?
Então, Sr. Presidente, é um apelo que faço. Mas é um
apelo profundo. Vamos fazer a coisa simples. Vamos, como
diz a Constituição Federal, a partir da autorização que foi
constitucionalmente concedida pela Câmara, num dia epopéico e inesquecível, fazer o que diz a Constituição: instaurar
o processo e ficar de novo com o rosto limpo, com a alma
limpa e com a palavra limpa!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra aos_Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Mansueto de Lavor e Mário Covas, a Presidência convida o nobre
Senador Lucídio Portella a assumir a direção dos trabalhos,
já que o Presidente terá que se ausentar, por alguns instantes,
em virtude de estar chegando, agora, ao Senado Federal,
o Sr. Ministro-Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal.
A sessão prosseguirá com a manifestação dos nossos eminentes colegas. Por isso, a Presidência pede ao nobre Senador
Lucídio Portella que assuma os trabalhos, já que os titulares
das Secretarias também irão receber o Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
O Sr. Lncídio Portella- Sr. Presidente, eu não aceito
a incumbência.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Lucídio Porte lia exime-se de assumir -esta Cadeira
e honrá-la, como sempre o fez em todos os momentos em
que presidiu as sessões do Senado Federal. É um dos mais
diligentes integrantes da Mesa Difetora. Creio qUe S. Ex•,
em qualquer momento da sessão de hoje e em qualquer outra,
saberá conduzir esta Casa com exemplar correção.
Dentre os presentes, consulto o nobre Senador Beni V eras se deseja assumir a condução dos trabalhos, até que eu
possa receber o Presidente do SupremO Tribunal Federal
e assim retornar ·a- esta Cadeira. Em outras circunstâncias,
poderia transferir esta incumbência aos demais Membros da
Mesa, mas, por uma deferência ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o Chefe do Poder Judiciário, não pOsso
deixar de ausentar-me deste plenário, neste instante, especialmente após ter sido tão bem recebido_ há três dias por S.
E~, quando o visitei como Presidente do Senado Federal.
Chegando àquela Corte pãra uma troca de idéias-Com o ilustre
Ministro, eu o vi receber-me à porta, numa deferência a mim,
a esta Casa e a:o Poder Legislativo, que tenho procurado honrar como Senador, e a esta Casa, que-tenho feito um grande
esforço para honrar a sua Presidência.
Portanto, peço ao Senador Beni Veras que assuma a
Presidência, para que possa retribuir as atenções corit que
sempre me distinguiu o Sr. Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal, no instante em que S.
Ex• vem, por decorrência de um imperatiVo COnstiludõnal,
ao Senado da República.
Se em qualquer outra situação era meu dever recebê-lo,
agora, mais do que nunca, para que se cumpra, de maneira
ainda mais dignificinte, o preceito cOnStítUcional.
Convido o nobre Senador Beni V eras, já que os demais
Membros da Mesa, aqui presentes, vão receber o Miriistro
Sydney Sanc~es.Imediatamente retornarei a esta Presidência.
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
çia presidênCia, que é ocupada pelo Sr~ Beni V eras,
Suplente de Secretário.

OSR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Maosueto de_ Layo_r_, para urna questão
de ordem.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para uma
questão do ordem.)- Sr. Presidente._ A minha questão de
ordem diz respeito ao disposto no inciso II, § 1~ do art. 86,
ou séja, instaurado o processo, o Presidcntt! será afastado.
E a questão de ordem é saber claramente se o processo foi
ou não instaurado, porque, se o foi, eu terei que concordar
com o eminente Senador José Paulo Bisol, de que o processo
se instaura sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal; se não o foi, é o momento de instaurá~lo.
C"reiõ que o (:flú!-fizemos aqui hoje, aprOvando o Parecer
da Comissão Especial, foi um ato relativo ao processo de
impeachment. Com_e_ç_am a pairar sobre a minha cabeça algumas dúvidas: será que não estamos praticando alguns atas
processuais relativos ao impeachment sem ter a Presidência
do :M;inistro Sydney _Sanches, Presidente do Supr~mo Tribunal
Federal? Essa aprovação do Parecer do eminente Relator,
Antonio Mariz, não âiz respeito a esse processo? Essas dúvidas
são naturais, pois se trata de um processo inédito na História
do Congresso Nacional, mas é preciso que venham à baila.
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Uma ve-z instaurado o processo, entretanto, a conseqüência
primeira é o a:fa-Starnento do Senhor Presidente da República
do exercício do cargo. Se o processo fói instaurado já a essa
altura, a comunicação deveria estar atravessando a Praça dos
Três Poderes e chegando ao Palácio do Planalto.
Esse é o problema. Não vemos por que protelar esse
ato. Se -realmente há posse, marcada para segunda-feira, do
_Presidente Itamar Franco, essa é outra questão. Assume provisoriamente até segunda-feira o Presidente da Câmara dos Deputados, já que não pode haver vácuo de poder. Essa é a
questão!
_ Quer9 apenas ressaltar ao eminente Senador José Paulo
Bisol que o PMDB não tem prOblema; o nosso Partido votou
em peso pela licença do impeachment, na Câmara dos Deputados, e aqui está para cumprir o seu dever, de acordo com
a consciência de cada um e com a orientação partidária.
Sr. Presidente, esta é a questão de ordem: está ou não
inst~urado o processo? Se está, a essa altura. o Senhor Fernan~
do Collor de Mello já deveria estar sendo afastado do exercício
da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY(PT-SP.Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ressalto a importância da decisão do Senado Federal em tomar as medidas para i~staurar o julgamento dq Presidente Fernancjo Collor de Mello, que desonrou o mandato
de Presidente da República, por crimes contra a probidade
administrativa.
Também expresso a minha opinião a respeito da importância de serem tomadas, urgentemente, as medidas de citação
do PreSidente Fernando Collor de Mello, para que, no espaço
de tempo o mais breve possível, sejam cumpridas as formalidades legais, de tal maneira que seja afastado da Cadeira
de Presidente e do Palácio do Planalto, instaurando-se o seu
processo de julgamento sem maiores delongas.
Estou de pleno acordo com o sentimento do Senador
José Paulo Bisol, que reflete o da população brasileira. A
generosidade, a combatividade, a dignidade dos jovens caras
pintadas, de todos os trabalhadores, .das mulheres, das donasde-casa', de pessoas de todas as profissões, dos empresários
que também se juntaram aos. moços., enfim, de todos os segmentos da sociedade, pedindo que este País seja passado a
limpo, todoS pedindo que passemos a viver uma nova ·era:
a da ética na política brasileira.
Ora, o momento requer do Vice-Pr_eSidente Itamar Franco que S. Ex" esteja à altura desse anseio, o que significa
não pedir prazo, até segunda-feira próxima, para assumir o
poder. Só mesmo se Itamar Franco- o que seria uma irresponsabilidade - estivesse viajando ou fosse viajar é que se
poderia cogitar de S. Ex~ ficar três dias sem aSsumir o poder.
Deveria, então, assumir o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Ibsen Pinheiro. Todos sabemos, porém,
que o Vice-Presidente Itamar Franco está _a_ poucos metros
do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional. S. Ex~ está
em Brastlia para a formação dp seu ministério. Se é normal
que pairem dúvidas sobre como preencher as vagas de um
governo que envolve tanta complexidade, há que se levar
em conta que há três meses o Vice-Presidente Itamar Fl-anco
tem pela frente a eventualidade do que ocorre no dia de
hoje, e de um presidente responsável há que se esperar que
tenha que decidir. S. Ex• pode perfeitamente assumir o Go-
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vemo sem ter todos os ministros titula_res já escolhidos, embora fosse melhor que já os tivesse. Tempo para pensar a respeito
já teve.
É importante que, aqui;- os representantes de todos os
partidos estejam a·expressar o seu sentimentcHmbre essa questão tão importante, uma vez que o povo brasileiro, o mesmo
povo que nas ruas festejou a __ decisão da Câmara dos Deputados, que ganhou a admiração dos brasileiros, que ganhou

o respeito e admiração da imprensa mundial, merece satisfação. E preciso que o Senado aja também à altura.
Sr. Presidente, é importante que o Senado Federal colabore com o Presidente Mauro Bc:nevides, com a Mesa Diretora, no sentido de que esta decisãO - a citação do Senhor
Presidente da República- seja imediatamente levada ao Palácio do Planalto, ao Presidente Fernando Calor de Mello,
de tal maneira que possa o Vice-Presidente Itamar Franco
assumir a Presidênciã. n-a data de hoje.
Não há mais como esperar, como explicar ao povo brasileiro qualquer adiamento desse ato. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Mário Cov-as.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do oi"ador.) -Sr. Pre'sidente, a figura
que ocupa a Presidência da Mesa ocupa também a Presidência
eventual. Gostaria de falar ao Presidente efetivo; todavia,
tendo em vista que S. Ex~ está ocupado em afazeres mais
importantes, falarei a V. Ex~ Trata-se de algo que me surpreende; surpreendeu-me quando da passagem do processo n·a Câmara dos Deputados e, agora, quando da passagem do processo no Senado Federal.
Certamente todos sabiam, com bastante antecedência,
quando o projeto chegaria à Câmara dos Deputados; todos
sabiam a data em que seria votado e, portanto, a data em
que chegaria ao Senado Federal. Supus, por'tanto, que V.
Ex• seria capaz de, no instante em que o processo aqui chegou,
anunciar aos Membros da Casa o rito, a tramitação, as c_onseqUências, o móinento de cada passo do processo. No entanto,
as sucessivas tentativas feit~s por vários Senadores, nó sentido
de obter de V. Ex~ uma explicação a respeito dos instantes
em que os fatos aconteceriam- sem dúvida nenhuma, para
a Nação, o mais fundamental dos fatos é saber em que instante
o Presidente seria comunicado-, obtiveram respostas absolutamente protelatórias.
Ainda agora, neste instante, inclusive depoi_s de se_ ter
votado a iristauração do processo, ao ser perguntado pelo
Senador Esperidião Aminã, novamente V. Ex• tergiversou
e não ofereceu à CãS:i":...:-n:ao só à_Casa, à Nação; fundamentalmente - uma perspectiva ·exata do instante em que isso
vai acontecer. Isso é inteiramente inaceitável!
Estamos sob pressão de notícias as mais extravagantes
possíveis. O Senador José Richa, hoje pela manhã, concedeu
entrevista a uma rádio, onde se lhe perguntava - ali havia
um debate - se era verdade que o Senado Federal estava
protelando a decisão e por que razão, já que as variáveis
admitidas eram as mais estapafúrdias possíveis.
Os jornais de hoje conjecturam notícias que vão desde
a morosidade do Senado Federal até o lirriite de que o Presidente que sai e o Presidente que entra desejariam a protelação
até segunda~ feira.
·
Quero deixar absolutamente consignada - não há nenhuma posição partidária, não tenho a pretensão de susten-
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tá-la, é -uma posição eminentemente pessoal- a minha profunda discordância em relação ao que se sucede.
O que o Presidente açaba de nos dizer a respeito do
andamento daqui para a frente refere-se à entrega da citação
e do conseqüente afastamento amanhã, depois de amanhã,
na próxima semana ... pois. não há prazo fixado"!
A reunião da Mesa é_ um mero ato de assinatura de um
documento; a Mesa não tem nenhuma deliberação a fazer.
O Plenário deliberou; a Mesa tem uma tarefa executiva
a realizar, o que poderia ser feito em 15 minutos. Isso é
inaceitável! E se as razões são as apontadas, é mais inaceitável
ainda!
.
É incrível que esse processo tenha, após ter-se desenrolado da forma que assistimos, um impasse desse tipo ou, pelo
menos, um obstáculo.
Fui Membro da Comissão, Sr. Presidente; cansei de escu~
tar do povo: "Essa coisa não pode terminar em pizza"! A
tradução ·que consegui fazer dessa afirmativa é que o povo
quer que, pelo menos urna vez na História, a crise nâo termine
como terminam todas as_ crises do Brasil: por uma aliança
entre membros da elite, de tal maneira que se salvam_ todos.
Pela primeira vez, a· povo pediu que_agíssemos de maneira
simples, clara, transparente, de acordo com a Constituição,
de acordo com a Lei, sem rehu_ço, sem ódio, mas apurando
a verdade~_O povo pediu que chegássemos à verdade, chegássemos ao fim do processo dentro das balizas, dos limites que
.a Constituição e a lei determinam.
Não entendo, Sr. Presidente. Leio nos jornais que se
adia a comunicação em virtude da formação do ministério,
que se adia por esta ou aquela razão, permitindo-se ilações
como as que acabam de ser feitas a um de nós. Nenhum
de_ nós sabe o que dizer à impi"ensa,·aos meíos de comunicação,
ao povo! Ê absolutamente inaceitável que este Senado ainda
esteja sem a convicção, sem a certeza e sem o conhecimento
de quando vai acontecer o afastamento, como se o processo,
daqui para frente, ___ demandasse algum tipo de dificuldade
que pudesse adiar o seu acontecimento.
Não enteD.do, Sr. Presídeilte, não entendO que isso se
fãça assim! NàO ãCeitor Que"io deixai consignado o meu veemente protesto. Parece-me desprovido de lógica que- fssO Ocorra dessa maneira; parece-me que este Senado tinha a obrigação
- pura e simplesmente-- de,_admitido o processo, formular
a comunicação com a presença do Presidente do Supremo,
mas sem nenhuma del~nga.
A Constituição determina: instaurado o processo, imediatamente far-se-â a comunicação. E por quê? Porque uma Casa
da expressão da Câmara dos Deputados admitiu o processo.
Colocando-se em dúvida moralmente o comportamento do
Presidente da República, é imperativo que Sua Excelência
se afaste imediatamente. Mas afastar-se imediatamente não
é o resultado de um prazo negociado, não é o resultado das
conseqüênCias ou da ·negociação das conseqüências; é o resultado dos fatos que a Câmara dos Deputados autorizou, em
face de uma denúncia recebida, a formulação do processo.
Instaurado o processo - diz a Constituição - o Presidente é comunicado imediatamente. Não há nada que possa
protelar esse fato, não há nada que possa transferir esse fato,
não há nenhuma negociação de natureza políti~, ou de qualquer outra ordem, que possa induzir uma transferência.
Pior do que isso, Sr. Presidente: é inaceitável que discutamos sem sequer sabermos como explicar à opinião pública
o que é _e quando é que o que foi determinado pela Constituição vai acontecer.
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Quero deixar lavrada a minha total discordância em-rela~
maduro o comportamento deste Congresso. E incrível que,
ção ao que está ocorrendo. Volto a insistir: trata~se da minha
ao -final do processo, tropece-mos na- nossa Casa e ·sejamos
posição pessoal. Enquanto Senador, não tenho o direito de
incapazes de fixar com certeza O$ rumos dos acontecinientos.
deixar passar este instante sem formular a minha absoluta . Queira Deus que eu esteja exagerando na minha afirmativa,
discordância. Pensei mtiito, Sr. Presidente, se de_veria_formuR
e queira Deus que, mesmO sem merecer por part.e da Mesa,
lar o que estou diz.endo .. Parece-me tão óbyio, parece-me
por parte da Presidência, o anúncio sobre a providência e
tão determina_nte, parece-me tão inadiável, parece-me tão
a sua data, que ela <?COrra dentro dos parâmetros que a ConsticoercitiVo o dispositivo constitucional, e ele decorre d~ ~ma
tuição fixa.
lógica. O irmão do Presidente (ez uma dem;íncia, daí decorreu
Eu· gostaria- de -ter que engolir a:s minhas palavras, mas
eu gostaria mais de ser capaz de, como -Senador, modesto
urna CP!. Ao final, em função do resultado da CPI foi forroulada uma denúncia. A Câmara dos Deputados, por dois terços,
que -seja, obter da Presidência da Mesa um esclarecimento
aprovou a autorização para o processo e julgamento no Senado
e uma informação que julgo serem do meu direito. Não tenho
Federal. O senado Federal, por meio da ComisSão nomeada,
como exercer coerentemente o meu mandato_ sem poder Ç.iz~r
declinou a instauração do processo~ o Plenário acaba de aproà sociedade que tipo de atitude, não os Senadores que irão
var essa medida e não há como haver protelações possíveis.
votar, mas o Senado, enquanto instituição, tomará em face
de um dispositivo constitucional que tem que obedecer.
Se elas decorre~ de algum tipo de tentativa de ganhar tempo
com o objetivo de alguma negociação política, seja ela a mais
A idéia de que a reunião da Mesa é algum fato que
legítima possível, ainda assim, isso é inteffarilenté 'inaceitável.
pode levar a tremendas discussões, a Mesa não tem nesse
Mas mais inaceitável é que nós passamos por aqu-i tentando
episódio outra função senão a executiva; a decisão de natureza
sucessivamente obter informações a respeito de como o propolítica, esta foi tomada por este Plenário há meia hora; podeblema vai se desdobrar e sejamos sempre recebidos com inforria até ter sido tomada ontem -não foi - foi tomada hoje.
mações lacónicas, protelatórias, sem que fique determinado
Não há nenhuma razão para que se coloque o problema da
__ _
reunião da Mesa como um problema que exige equacionapara esta Casa o instante da decisão.
Hoje à noite, Sr. Presidente, viajo para a .minha terra ·menta, demora, delongas etc. A ~fesa cabe, pela assinatura
e eu me pergunto o que direi a res-peito. Por que é que á
dos_seusmembros,meramente.seraportadoradeumadec_isª-o
Senado Federal está constrangido a declinar imediatamente
g~e a_coletividade chamada Senado lhe impõe.
após a instauração do proCesso? O Presidente da República
De forma, Sr. Presidente, que eu gostaria de estar errado,
torço até para estar; não terei nenhum constrangimento em
está afastado do cargo'? Por que o Senado Federal não tomou
essa providência? O que impede o Senado Federal de fazê-lo?
dizer que eu me precipitei- em dizer isso_. Mas, por outro
Medidas burocráticas? Algum acorQo de natureza política?
lado, quero deixar, como cautela, consignada a minha posição
Ou terá razão quem perguntou ao Senador José Richa se
pessoal. AclJ.o um absurdo a conduta, pior do que isso, acho
nós pretendemos alguma ação contra o Vice-Presidente da
um absurdo não sermos todos merecedores de esclarecimentos
República?
mais transparenteS, esChrecimentos mais objetivos, afinal,
não sermos portadores de informações que nos permitam
Qualquer especulação. neste instante~ é válida, porque
falar à opinião com um grau de conhecimento, que as pessoas
qualquer cidadão que se der ao trabalho de ler a Constituição
- e que leia com olhos de ver -há de cheg_ar à _conclus_ão
supõem que, como membros do Senado, tenhamos.
de que não há outro caminho a tom<:!f que, uma ~~~instauraqo
Deixo consignado isto á V. Ex~ São conceitos niuito peso processo, a comunicação -deveria ser imediata. o--grau do
soais, envolvem apenas a mim próprio, mas -gostaria de deixar
crime do qual p Presidente é acusado e 1_ já agora, o g_r!3-~_ ·consignado a V. Ex• a minha profunda, a minha total discordo clima de que trata o processo instaurado é de__ tal_9rdem- dância,sejasobrecomportamentogeral,sejasobrecomportaque ele pressupõe que para ·a análise, para a discussão etc, --menw--particular. Parece-me absolutamente aquém_ da minha
expectativa e do meu direito a_ pouca informação que a Mesa
o afastamento tem que ser imediato. Eu não entendo que
não se faça assim e, sobretudo, eu não entendo a tergiversação
é _capaz de me oferecer a reSpeito de um assunto que eu
através da qual o assunto que, desde o primeiro instante, ·reputo de transcendência política e --ae ·enorroe--responsabitem sido submetido a sucessivas questões de arde~. D;j para
lidade.
contar o número de Senadores que, aqui, em várias oportunikSRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço a paladades, dirigiram~se à Presidência, perguntando qual O-desdovra, para uma breve comunicação.
bramento, qual o instante eril que tal e qual fato aconteceria.
Mas até agora, já o processo instaurad.o, ainda n~o _conse.O SR. PRESII>ENTE (Beni Veras) ,.-- Concedo a palavra
guimos ter resposta sobre o instante, o momento em que
.à n~bre Senador~ Júnia Marise.
_. . . _
._ ,_
o Presidente será comunicado. De form·a que, já sern a espeSRA.
JÚNIA
MARISE
(PRNMG.
Para
uma
breve
A
rança de obter da Mesa uina reSposta a ess.e respeito-e com-·
a conclusão mais do que evidente, pela leitura sucessiva dos. .ComunicaÇtio. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
jornais e por esse proce·sso protelatório, se isso tem a ver' Srs. Senadores, neste"momento em que a Nação se revigora
,na sua eSperança ~ na sua expectativa por uma verdadeira
com negociações de riatureza poHtica, ·eu quero declinar a
reconstrução deste País, baseada na étiCa, na dignidade e
minha total discordância, ·a minha total rejeição a esse tipo
na austeridade, quero deixar consignada n9s Anais do Senado
de conduta adotada pelo Senado. O fiilal de um processo
::r mensagem que o Governador do Estad,o de Minas O:.eráis,
de enorme grandeza, de enorme maturidade, a característica
deste momento histórico, Sr. Presidente, foi decorrêndã da -Dr. Hélio Garcia, enviou ao Presidente Itamar Franco, em
nome_.tdo povo mineiro e do Governo do ·Estado de, Minas
profunda maturidade demonstrada por todos: foi maduro o
Gerais:
comportamento da juventude; foi extremamente__ rnadu.ro o
uManifesto a Vossa Excelêr: :-. ~ o ~paio- de MinaS
comportamento dos meios de comunicaç3o; foi extretriru;aente
e tle seu Governador para· que '[k ·-~-a cumprir, ·com
maduro o comportamento dos militares; foi extrem~erite
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serenidade e êxito, a grave missãO_ constituCióflal a que
a Nação o convoca. Vossa Excelência me cOnhece bem.
Por isso, perrrii.ta-me repetir -o m-esinO ColnpOitamento
que tive com o último Presidente de Minas, o saudoso
Dr. Tancredo Neves: apoio leal, sem reivindicação de
cargos ou posiçóes. Asseguro que terá miriha solidariedade pessoal a qualquer nome mineiro que Vossa Excelência escolher. Os assuntos de interesse do nosso Estado tratarei, como sempre tratei, junto aos órgãos competentes do Governo Fedefal ou diretamente com Vossa Excelência.
Respeitosamente,
Hélio Garcia - Governador do Estado de Minas
Gerais".
Sr. Presidente, nesta breve comunicação e agradecemos
também a gentileza do Sr. Governador em dar ciência aos.
representantes de Minas no Senado da República, da mensagem encaminhada, há poucns instantes, ao Presidente Itamar
Franco.
Queremos também ratificar esse mesmo sentiinento, que
une hoje todos os mineiros, na expcctatjva de vermos reacender essa espcrança··-no futuro do nossdi'País. Lá em Minas
Gerais, nas praças, em tOdos os municípios, desde a Capital
até os grotões, a manifestação foi uma só, gritando pela liberdade deste País, mais uma vez. Uma liberdade sedimentada
na expectativa de retomarmos à verdadeira reconstrução deste
País, baseada no sentimento, que é a própria História de
Minas GeraiS; da integridade da gestão da coisa pública e
o sentimento da dignidade, da ética e da fé no futuro deste
País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Richa.
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB -PR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, a Mesa certamente já deve ter percebido a enorme
apreensão e_ até. mesmo a perplexidade com que a maioria
dos Senadores está recebendo esta que está sendo interpretada
como uma protelação do cumprimento de uma decisão, por
parte do Senado Federal. E isso tem se prestadO, Sr. Presidente, a muitas especulações.
Hoje pela manhã, entre 9h30min e 10 -horas, recebi de
um radialista de Curitiba um telefonema. Ele telefonava-me
com a rádio no ar, dizendo que já há uma hora êstavam
debatendo - alguns líderes políticos, alguns líderes comunitários.:...._ a seguinte_ questão: QUe .o_ Se_Iuidô 6sfidã protelando
a decisão de dar prosseguimento e curilprimerito ao que a
Câmara dos Deputados havia decidido, que seria a partir do
in-stante em que o Senado tomasse conhecimento e exarasse
a sua comunicação ao Presidente, Sua Excelência seria afastado, E que o Senado estaria protelando essa -decisão porque
estaria negociando com o Presidente Collor a paralisação do
processo em troca da sua renúncia.
Ora, Sr. -Presiden,te, essas e outras interpretações, as mais
variadas, que desde ontem à tarde começaram a circular pelo
País, -nos deixam a· todos muito mal e não correspondem à
vonta"de da maioria dos Senadores.
Era esSe o comerltário que gostaria âe-faZ-eY; dingíiido
um apelo à Mesa do Senado, para que dê imediato cumpri- _
·
, mento..
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A forma de tfamitação dessa matéria está muito ·claramente definida na Constituição, _na lei e no Re_gimento. Portanto, se a Comíssão já foi instalada, ontem, já"prolatou seu
parecer, sendo este aprovado pelo Plenário do S.enado, o
normal, o óbvio seria que esta decisão fosse imediatamente
comunicada ao Presidente Fernando Collor de Mello, e Sua
EXCelência, autom-aticamente; cOrilo manda a ConstitüiÇão
e a lei, seja afastado do cargo.
Ora, Sr. Presidente, é possível - e esta é um·a das interpretações que corre- que o Vice-Presidente Itamar Franco
estaria desejando um pouco mais de tempo para tomar posse,
em função da necessidade de completar a escolha dos membros
dã. sua equipe. Todos nós entendemos-que, por razões éticas,
o vice-Presidente_Itamar Franco não cuidou da questão de
montar sua equipe, enquanto a decisão não fosse tomada,
na Câmara dos Deputados; que pela gravidade da responsabilidade de Sua Excelência, depois ilessa decisão, tendo que
assumir a Presidência, nãó tivesse Condições de, em 24 horas,
montar uma equipe. Isso é perfeitamente compreensível. Porém, não cabe ao Senado protelar uma decisão em função
desse fato, o que me parece ser o mais razoável que esteja
ocasionando este problema para a Mesa cumprir essa decisão.
Ao Senado não cabe tomar conhecimento deste tipo de problema, cabe a destituição do Presidente Collor e não a posse
do Vice-Presidente Itamar, o que seria automático. Não cabe
ao Senado decidir a esse respeito.
Ora, se o Presidente ItaÍnar, em função do Senado, cumprir a sua obrigação e a sua missãO, afastando o Presidente
Collor, se Sua Excelência se julgar sem condições políticas
e aclministrativas, ou de qualquer outra-natureza, para assumir
imediatamente, ao Senado e ao- Congresso" cabem respeitar
o que diz a Constituição em relaçã-o à fínha de sucesSão. Se
o Vice-Presídente não tivet condições de assumir imediatamente, assume o Presidente da Câmara e o Vice-Presidente
toma posse na hora que ele julgar mais conveniente e preparado para isso. O que o Senado não pode é permitir que·
o não cumprimento imediato da decisão de afas.tar o ~resi
dente Collor coloque sob suspeição toda a Casa, depois de
um lqngo processo, feito de forma transparente, as reuniões
da CPI foram transmítidas por -rádios e televisões d_Q Brasíl
inteiro, depois da sessão da Câmara ter _sido aquela extraordinária manifestação de transparência, onde o povo póde
acompanhar, o que deve ocorrer na vida pública, de forma
-_clara, o comportamento de cada um dos seus representantes.

-o Senado não pode deixar de- acompanhar a mesina linha
de transparência até o final.
Q Sr. Almir Gabriel- V. Ex•_me permite um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA- Concedo o aparte, com prazer.
O Sr. Almir Gabriel - Senador José Richa, dentro da
lipha de_ çaciocínio de V. Ex~. colocaria que, a considerar
as dificuldades que a postura ética do futuro Presidente Itamar
Franco tenha enfrentado para montar a sua equipe, o que
é perfeitamente compreensível por todos nós, não há nenhuma
dificuldade em entender que para uma pessoa que não searticulou para a montagem de sua equipe no momento de
sua asst~nç_ão, que .e!e possa demorar um, _dois, três 1 quatro.
dias. Acho inteiramente normal que nós, que temos uma experiência política razoável, possamos compreender esse fãto.
Entretanto, isso não deve ser um fator protela tório. A própria'
Nação brasileira compreenderia o Presidente Itamar assumir
a Presidência com uma equipe incompleta. É perf~itamente
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inteligível, raCional, sem nenhum problema. O mal é a permaw
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. a maís normal. Entretanto, estou imaginando, quando fiz referência à possibilidade de o V ice-Presidente n.ão querer assufaria um Ministro continuar__até que o seu substituto fosse
mir,. que assuma o Presidente da Câmara. A Constituição
indicado? Ou~ eventualmente, que mal existida de o_mh1istro
clefine clarament~ a linha de sucessão: é o Presidente, o V icese afastar. se se considerasse impedido por razões de lealdade
Presidente e, no impedimento diste~ o Presidente da Câmara.
ao Sr. Collor de Mello, e o ministério fosse· ass_umido pelo
O Sr. Almir Gabriel- Mas, no caso, o Presidente Itamar
seu Secretário Executivo? No meu entender nem mesmo a
teria que se afastar do Brasil.
hipótese de o _Pr_e.sidente aguardar fC!Ontan9o a ~sua _eC]_uipe
O SR. JOSÉ RICHA- Mas não era essa a questão fundae enquanto isso o Deputado Ibsen Pinheiro ~swp.Í?SC ~ Presimentar que eu esfava qilerertdo focalizar. O que estou quedência da República, nem essa hipótese me parece razoável.
rendo é impedir que haja especulações, porque, num determiA hipótese absolutamente correta, nq meu entendiinento, é
nado momento, e só neste. momento,. é que· s-e-está quebrando
essa que está sendo_ posta por V. Ex', de o Senado se r_eunir,
a transparência de todo o prOCesso. Todos acompanharam,
o Senado sob a presidência do Pr~sid.ente do Supremo, e
no Brasil inteiro, a forma corno esse processo teve início,
decidir iniciar o processo, comunicar ao Sr. Fernando Collor
teve andamento, desde a CPI até a decisão da Câmara.
de Mello, como comunicar ao Sr. Itamar Franco, e· ele assume
A Nação está perplexa, porque não está muito transpaa Presidência da República sob a presidência do PreSideOte
do Supremo Tribunal Federal, reúne-se e decide iniciar o_ - r~nte, é com o que está acontecendo no Senado, de anteontem
até agora, isto é que não está claro. E ê porque não está
processo. Comunica, entãd, ao Sr.-Fernando Collor d.e Mell.o,
tnuito cla:i'o ·o que 'está acontecendo naS últimas 48 horas no
como comunica ao Viçe-Presidente _Itamar Franco, _que assuSenado é que se permite fazer ei10rm.es especulações. Airida
me a Presidência da República, mesmo" que· á-equipe não
esteja completamente. montada. Até porque, insist(), os Minisnão li todos os jornais, mas, em alguns deles, há especulações
as mais variadas, e nenhuma 4e.las abonadora do que está
tros, ou são obrigados moralmente a permanecer, ou, se se
acontecendo no Senado.
considerarem em condições obrigatórias. d_e se afastarem, dePelo que ouvi tJ.e manifestações, não só nçs microfones
vem deixar os seus Secret~D.os.-Executivos no~ ~inistérios.
mas- :ité nas conversas. particulares, quase a unanimidade do
A Nação inteira. com certeza absoluta, compreenderia e daria
Senado deseja que se dê cumprimento imediato a uma decisão
mais respaldo ainda ao f\.lturo Presidente Itamar E.ro,I)ÇO, pela
já tornada pela Câmara. Portanto, que se ponha um fim a
sua correção, pela transparência das suas atitudes. O que
~ssas especulações. Esse é o sentido da minha fala, fazer um
vejo e fico me perguntando é até que ponto não há outro
apelo à Mesa Diretora dos trabalhos para que dê seguimento
problema colocado por aí? O problema é que· o Senhor Ferimediatamente a esse processo que já está em condições de
nando Col!or de Mello estaria esperando alguma falha no
ser enviado ao Presidente Collor, com seu conseqüente afastaprocesso, dento do próprio Senado Federal, para recorrer
mento na hora em que receber a comuriiGação.
ao _Supremo Tribunal Federal. E, nesse caSo, o. V.iÇe-~fe
sidente Itamar Franco assumiria a_PJ:esidência e, logo em
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex•1:1m aparte?
seguida, por uma liminar ou qualquer coisa desse: tipo, séria
O SR. JOSÉ RICHA- Com prazer, nobre Senador.
afastado por decisão·"do Supremo Tribunal Federal, caso aqui
se cometesse algum erro. Seria essa a hipótese que também
O Sr. Esperidião Amin - Para não transformarmos o
estaria na minha cabeça, o que acho que também é perfeitamente superável na própria medida em que o Senad.o F~Oeral aparte em algo mais longo do que o próprio discurso, só
pratique todos os atas dentro da lei, dentro daquilo que está digo a V. E~\ em socorro dessa preocupação, que é minha
estabelecido e em conjUnto com o próprio Supremo Tribunal ·e certamente de quase todos .os Sena~ot;~s, que o. que mais
Federai. Não creio que com a presença do Presidente Sidney vai desabonar o Senado nisso tudo é que não somos capazes
Sanches aqui, este Senado Federal, com a competêncíà que · ·de produzir uma explicação plausível, publicável, pública, destambém tem, cometa enganos e erros tão grosseiros a ponto sa pràcrastiriação que está ocorrendo desde anteontem. Por
de permitir· que ·o Senhor Fernando Collor de Mello entre isso, estamos autorizando todas as versões; '"(odas sã() idôQ.eas
com algum recurso. De maneira que· estou inteiramente solidá- quando não se oferece uma explicação. Não se pode ãcUsar
rio com o posicionamento· de V. Ex-•, como. também com de boateiro, {Qfoqueiro ou intrigante quem imagine uma hipóos poSicionamentOs do Senador Márjo Covas e _d9__'Senador teSe para explicar essa dilatação. de prazo. Não podemos nem
José Paulo .Bisol, no sentido de que nada, absoluta·metite I:tada, dizer que é. mentiroso, inventivo ou maldoso, especialmente
justifica ·que protelemos a decisão de levar ao Senhor Fernan- depois de um processo que ocorreu na Câmara dos Deputados
do Collor de Mello a notificação do seU afastamento da Presi- "Sob a aterição de 100,1% da população brasileira. Qua,ndo,
depois desse processo, desse fato fiital da Câmara, que foi
dência da República.
·
~
a aprovação do impeachment por 441 votos, chega-se ao antiO SR. JOSÉ RICHA- V. Ex• tem toda razão. Eu não -clímax, é natural que se imagine que alguma coisa deve haver.
tinha entrado na avaliação de todas_as hipóteses· possíveis, Oeve estar havendo algum arreglo, dev:~ estar Sendo" feita
inclusive a hipótese de o Vice-Presidente Itamar Franco assu- alguma coisa à socapa. Por que, depois de um processo tão
mir e manter o mesmo Ministério pOr mais uns· dOis ou três - abei'to e tão avassalador, entrar-se num ponto morto? É forçodias, ou, na hipótese de haver constrangimento dos próprios so que haja alguma versão desabonadora, .como V. Ex~ disse.
Ministros em permanecerem. os Seci'étâ.Oo:-Gerais ·de cada É impossível pensar alguma coisa que nos abone. Só pode
Ministério assumiriam e responderiam pela Pasta, pelos atos ser desabonadoí' ºfato c~usador desse retarQamento. Por isso,
corriqueirOs da Administração, com todas as.c_onseqüências estou, desde ontem, investindo contra essa demOra, e:V. Ex~s
dessa responsabilidade, até que os substitutos sejam indicados são testemunhas de que perguntei ao Presidente da. Casa,
hoje, quatro vezes quem assina. Quem assina, foi respóridido,
para os cargos.
Eu não quis entrar nessa avaliação e na· aiiálise de todas mas quando? Não obtive resposta, Quero aparteá-lo, como
as hipóteses, mas V. Ex~ tem razão. Essa seria a maíS.lógica, · espero f'!-~á o Senador Ronan Tito, gue gentilmente cedeu
nência do Sr. Collor na Presidência -da Reipúbfica. Que mal
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a sua vez para o meu aparte, e vai complementá-lo, certamente, de maneira muito mais brilhante. Estou concorrendo
com V~ EX", com a sua preocupação e com o seu inconformismo, porque não é issO que gostaria que fosse atribuído
à íilstituição que integro, e o que está sendo atribufd6-à instituição que integro não pode ser bom.
O SR. JOSÉ RICHA- V. Ex• tem toda razão e acompanhei, desde o primeiro instante,logo após a decisão da Câmara dos _Deputados, a sua preocupação para que o Senado
Federal desse curso imediato, com a mesma presteza, com
a mesma rapidez com que a Câmara dos Deputados cumpriu
a sua obrigação.
Também concordo com V. EK' que nós não podemos
nem reclamar das diversas e mais variadas versões que estão-se
criando a respeito dessa protelação ou dessa postergação~ de
uma decisão do Senado Federal, porque nós, realmente,
estamos dando razões para o curso de_ss_as especulações. É
com isso que não me conformo, porque sinto que quase a
unanimidade do Senado Federal - até mesmo os que são
contra o impeachment ...
O Sr. Ronan Tito- São tão poucos.
O SR. JOSÉ RICHA ..,- Pois é.~ E, mesmo~ assim, aqui
no Senado Federal, mcsmo os que são contra o impeachment
o fazem com a melhor das boas intenções. É um ponto de
vista divergente que respeito. Mas, mesmo esses gostariam
de preservar a imagem do Senado Federal.
Por isso, acho que todos nós, unanimemente, estamos
preocupados em dar cumprimento, com a presteza que a lei
exige e com a rapidez que o rito estabelece, às decisões já
tomadas, até agora, pela Câníara dos Deputados.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V.
Senador José Richa?
- O SR. JOSÉ RICHA Ronan Tito.
-

Ex~

um aparte, nobre

Concedo o aparte ao Senador
-- -

O Sr. R_onao Titp-:- Nobre Senador José Richa, atr~vi-me
a solicitar um aparte neste momento em que já estamos em
fase de prorrogação. Não estamos mais- no tempo" regular,
não tivemos possibilidade de votar no período da manhã e
votaremos à tardeJ ·
O SR. JOSÉ RICHA - Não, o parecer já foi votado,
segundo informação da Mesa; e, tendo sido aprovado, esperava-se que a Mesa imediatamente desse cumprinleilfO ão rito.
Mas, segundo a informação que obtivenios~ esta ain~da vai
se reunir. Reunir-se- para quê? À_ Mesa cabe apenas cumprir
a decisão que o Plenái'io já foritôu. AMes~ não pode modificar
a decisão do PlenáilO, Então, se a decisão_ já fcWtOrífãâa há
algumas horas _por este Plenário, que aprovou o -parecer· da
Comissão, cabe â Mesa cumprir.
O Sr. Ronan Tito -Sim,. Senador José Richa, estava
fazendo uma preliminar antes de abordar uma outra questão
também importante. Sempre que precisamos votar algum assunto muito importante e que a imprensa aima seUs- refletores
aqui, fica -dificílirilo a votação efetivamente ·a.corter. V. Ex•
denunciou uma coisa, o nobre :Senador Esperldião Amin denunciou outra, mas durante aquela sessão fui para meu gabinete, que é próxithõ -do plenário. escutar o que se dizia aqui
e também para tentar fazer algo lá. Meu Deus, numa sessão
dessas, o que se deveria fazer? Colocar em votação. Há ques·
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tão de ordem? Resolve-se a questão de ordem e se coloque
em votação a matéria. Mas é um momento extraordinário
para o brilhareco! Então também temos -que fazer o nosso
niea culpa, o Plenário como um todo. Naquele momento,
o Senador Esperidião Arnin e eu brincávamos com um colega
c;om quem temos bastante intimidade: ''V. Ex~ está obstruindo". O Brasil está todo parado, todo parado! Ninguém toma
uma atitudet A desculpa de que se deve compor o Ministério.
agora, não é válida. Como é que o Vice-Presidente da Repú~
blica Itamar Franco toma posse? Como tem tomado posse,
todas as vezes, na intérinidadel_ O Senado não disse da vacância do poder para que S. Ex~ assuma definitivamente~ Então
penso que estamos numa discussão _tremenda do sexo dos
anjos. S. _ExA tem que tomar posse, imediatamente. como
já o fez diversas vezes. Ninguém precisa ensinar-lhe como
deve ser. Tantas vezes o Presidente da República se ausentou
do País, quantas o Vice já tomou posse. E S. Ex~ tomará
posse desta vez da mesma forma Como o fez das outra-s vezes:
i.nter~na!"ente! S... Ex• quer mudar o Ministério? Poderá fazêlo, mas deve ser depois das eleições. Tudo bem! Mas por
que não toma posse agora e muda o Ministério ila segundafeira? Temos aí os secretários~gerais dos Ministérios. Vou
é do agrado de V. Ex\ do meu e do S.ênador Esperidião
Amin, que é a questão do parlamentarismo. No parlamentarismo, temos o ministro político, mas temos ali o secretário-geral que é um ministro técnico, um burocrata que toca
o ministério na interinidade, na hora em que for preciso.
Mas, aqui, por exemplo, no Ministério mais complexo que
é o d_a Economia, temos o Dr. Luiz Antônio, que é o Secretário-Geral; por que· não poderia comandar o Ministério até
segunda-feira? Quantas vezes o Ministro Marcílio esteve no
exterior, até por 30 dias, e o Mini"stério não teve problemas
de continuidade. Então é isso, é üriiã. autociitica de nôsso
Plenário. Em sessões importantes desse tipo deve~se estabelecer logo: há quorum? Há! Então, vamos à_ votação. Mas
aí começam as discussões, as questões de ordem, o Presidente
- responde, decide e acabou. Vamos fazer nossos brilhantes
discursos depois. Agradeço a V. Ex~
O SR. JOSÉ RICHA- Concordo. V. Ex• sabe disso;
até já conversamos a esse respeito. Muitas vezes, o Plenário
está apto a tomar a decis~o mas os discursos tomam conta
-sou avesso a isso, quase nem tenho falado - e acho que
quando a questão está madura~ já suficientemente discutida
e debatida, não há razão para protelações. Mas V. Ex~ diz
bem: às vezes os ,.refletores empanam um pouco o raciocínio
e o bom-senso de alguns e, por isso, as sessões se prolongam
um pouco mais- que o desejado.
Mas nem é isso o que atrapalha. Na verdade, estava-se
querendo mesmo protelar. E istO, a nieu ver, é muíto grave.
Porque, veja bem V. Ex\ estou preocupado, desde o início
desse processo, com a boa marcha da Adm_inistração Pública
_FederaL Se desde_ o início eu já entendia que um presidente
sob suspeição, que estava sendo investigado, teria problemas
para tomar decisões administrativas, imagine agora que a Câmara dos Deputados já autorizou o impeachment; a partir
desse mqmento, pela Constituição, ele já está praticamente
destituído e estamos protelando sua saída. Então, a- minha
preocupação se redobra. Afinal, o País não está vivendo num
mar de rosas; p País está engolfado em imensas dificuldades
económicas, sociais, administratiVas, de toda a natureza. Então não pode mais viver um dia, não pode mais viver uma
hora, um minuto sequer sem que haja uma ação vigorosa
no sentido de estanc_ar essa crise política.
·
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O Sr. Almir Gabriel- Permite~ me um novo aparte, Senador José Richa?

O SR. JOSÉ-RICHA--,- Ouço V. Ex•
O Sr. Almir Gabriel - O aparte é o seguinte. Creio
que o ·que está nos levando a aceitar o processo que veio
da Câmara é exatamente o fato de o mal decora·-oq-·tr-mal
comportamento do Presidente não fazer bem ao País. Então
um minuto a mais é ruim, pela simbologia que a Presidência
da República tem. Porque na medida em que ela simboliza
a Nação, simboliza o Estado, na medida em que uma pessoa
que não tem decoro se mantém mais um minuto, dois minutos,
dez minutos, dez horas, corno fica a situação do País? Penso
que a questão moral, a questão ética é muito Írrij:mit3nte e,
no meu entender, envolve tudo que é a raiz do seu pronunciamento. Quer dizer, precisamos decidir essa qUestão. E a Sociedade brasileir~ compreenderá com !oda a trariqüilidade, e
a classe política terá obrigação de compreender, justificar,
explicar e criar todas as facilidades para que essa transição
seja feita sem traumãs para o País.

O SR. JOSÉ RICHA - Perfeito.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
O SR. JOSÉ RICHA -Pois

Ex~

um -aparte?

não. Senador.

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador, eu também
não gostaria de ocupar a tribuna; de modo que aproveito
o discurso de V. Ex~ para dizer que tod_os _nós pensamos do
mesmo modo. Veja V. Ex• que o -Jornal de Brasília de hoje
diz que o Presidente da República assinou decreto que revoga
um decreto anterior c libe.ta muítas verbas. Quer dizer: o
Presídente não se sc_nte, moralmente, afastado da Presidência;
juridicamente ele não está, mas moralmente não poderia mais
administrar, para não criar problemas ao seu substituto. Por
outro lado, o jornal também diz que foi fixada a posse do
Presidente Itamar Franco·, para segunda-feira. A Câmara cumpriu o seu dever; o Senado também já formou uiiül-Cómissão,
a Comissão elegeu o Presidente e o Relator, o Plenário aprovou o parecer. De modO que nós até agora curiipi:"íirios o
nosso papel; e o que a Nação reclama é, justamente, isto:
que não haja solução de continuidade, que a citação seja
feita imediatamente. Se alguns juristas dizem que esse despacho deve ser prol atado pelo Presidente do Senado, .e se ou.tros
dizem que deve ser assinado pelo Presidente do_ Supremo,
então·, que os dois o assínem~-Esta <!uma qUeStão processual
que pode ser superada facilmente. O Presidente do Supremo,
neste momento, está aqui, e esperamos que·. diante ao- pronunciamento do Plenário do Senado que se seguíu ao-pronunciamento do Plenário da Câri:J.ara, se faça, com a maior breVidade
possível, essa citação; o processo será assim instaüt~do, e
o Presidente da República fkará afastado do cargo .. Se o' novo
Presidente da República não quiser assumir hoje ou amanhã
ou segunda-feira, também respeitamos o pensamento de S.
Ex~; e os Ministros ficarâó aguardando os seus subs_tituto_s.
De mQdo que V. Ex~ está certo, os colegas que se pronunciaram também. É necessário instam:'ar esse prõcesso superar
difi~uldades; os homens públicos, nesta hora, precisam fiCar
à' altura do idealismo e das grandes aspirações do povo brasileiro. Que se constitua o noVO Governo__e que- se -assegure
ao Presidente Collor todos os direitos. pa-ra, plenamente, de-
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fender-se nesta Casa, se Sua Excelência tani.bém não_ quiser
usar do seu direito de renúncia.
O SR. JOSÉ RICHA- Perfeito, V. Ex' tem toda .razão.
Os dois pontos principais que V. Exi focaliza no seu aparte
têm perfeito cabimento; por(j_ue se de um lado há uma preocupação em se cumprir o ritO -Se é o Presidente do Senado,
-se é o Presidente do Supremo Tribunal Federal, quem assina,
ou se ambos - tudo isso já se estava prevendo há muitos ,
dias; não é possível que na hora de dar cumprimento à decisão
de afastar o Presidente da República_ se fique discutindo quem
deve assinar a comunicação ao Presidente Fernando Collor;
isto é incompreensível.
E, Por outro lado, também, dentro do seu aparte, a prêo-cupação que manifesta com a boa marcha da adrnini_str!lção
-é exatamente o ponto principal. Eu, até, já havia mencionado
que a minha preocupação com a boa marcha da administração
já vem desde a instalação da CPI. Num primeiro instante
até cheguei a duvidar da necessidade da instauração da CPI;
apenas concordei com· ela depois que o irmão do Presidente
denunciou que havia o envolvimento de Sua Excelência. A
partir deste fato, consíderei que o Congresso Nacional teria
que instau.rar uma CPI.
Por que tive esse tipo de preocupação? Porque sei que
durant.e um processo em que o Presidente é suspeito, está
sendo verificaçlo, averiguado, há prejuízos administrativos,
e num País que está numa situação extremamen_te_difíçil ç_omo
o Brasil, não se pode dar ao luxo de criar, ainda que politicamente, mais dificuldades para a boa marcha da administração.
Então, se eu já manifestava tal preocupação desde o processo de julgamento do Presidente, da verificação pela CPI,
imagine agora que Sua Excelência já está destjtuído pela Câmara.
Agora já não é uma questão de dias. A cada minuto
que protelarmos o cumprimento da decisão de afastar o PresideÍlte, o _Brasil estará perdendo.
FiCo ·muito -à vontade para renovar este meu apelo à
Mesa do Senado - neste instante presidida por V. Ex•, meu
companheiro de partido, uma figura que admiro profundamente- porque sinto quase a unanimidade dQs meus_companheiros igualmente preocupados e perplexos, para que se faça
porta-voz jUnto aos demais membros da Mesa DTretora dessa
nossa preocupação e que se dê c.umprimento imediato a uma
decisão que já está tornada e não pode ser protelada por
filigranas. Não tem sentido que a esta altura ainda persista
alguma dúvida de corno será cumprida essa formalidade .
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Senador José Richa, faremos chegar à Mesa _o apelo de V. Ex~
Nos termos do disposto no art. 174 do Regirriento Interno,
a Presidência dispensa o período correspondente à Ordem
do Dia das sessões qrdináriãs de- hoje e dqs próximos dias
2 e 5.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Está encerrrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão à_s 13 horas e 4 minutos_)
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Ata da 1953 Sessão, em 1° de outubro de 1992

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49

3

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Carlos De'Carli e· Valmir Campelo
ÀS 14 flORAS P. 30 MINlTrOS, ACHAM,~E PRESf!NTFS OS SRS. SFNADORT!S:

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos
- Almir Gabriel -Antonio Mariz - Beni Veras - ~rios De'
Garli -César Dias - Chagas Rodrigues- Cid Saboia de car-

valho- C..outinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dirceu Carneiro
- F.duardo Suplicy - Elcio Álvares - Enêas Faria - Esperidi:io Amin - Fernando Henrique Cardoso - Fraricisco Rol-

lemberg - Gerson C'.amata - I Iugo Napoleão - I lumberto
Lucena- Iram Saraiva- lrapuan C.osla Júnior- Jarbas Passarinho- João C.almon- João França- João Rocha- Josaphat Marinho - Josê 1-'.duardo -José Fogaça -José Paulo
Biso! - Josê Richa - Josê Sarney - Júlio campos - Júnia
Marise - Jutahy Magalhnes - I.cvy Dia• - I.ourival Baptista
- Lucfdio Portclla - Magno Bacelar - Mansucto de Lavor Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Maduce
Pinto --Maurício Corrêa - Mauro Henevides - Meira Filho
- Moisés AbrAo - Nelson carneiro - Ney Maranhão - Ono-

fre Quinan - Pedro Simon - Ronan Tito - Valmir Campelo
-Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Máu-ro Be-nevidesj ___:_ A-liSta de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Seriadorcs. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos-trab.ãihos.
O ~r. P Secretáriti procederá à leitura do EXPediente.
E lido o seguinte
__

EXPEDIENTE
PARECER N• 303, DE 1992
Da Comissão Diretota
Redação final do projeto de Decreto Legislativo
n• 65, de 1992 (n• 78, de 1991, na Casa d_e origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 65, de 1992 (n• 78, de 1991, na
Casa de Origem), que aprova o texto de Protocolo de Emenda
ao art. 50 (a) da Convenção sobre A viação Civil Internacional,
concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944.
Sala de Reuniões da Comissão. 19 de outubro _de 1992.
- Mauro Benevides Presidente
Mareio Lacerda - Carlos De'CarU Relator Alexandre
Costa.
ANEXO AO PARECER N• 303, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 65, de 1992 (n~ 78, de 1991, na Casa de orlgem).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, iteril 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1992
Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao art.
50 (a) dsa Convenção sobi-e Aviação Civil Internacional,
concluido em Chicago, em 7 de dezembro de 1944.
Art. 1•. É aprovado o texto do Protoc-olo de Emenda
ao art. 50(a) da Convenção AViação Civil Internacional cOncluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, adotado em
Montreal em 26 de outubro de 1990.
_Parágraf? único. São sujeitos à aprovação do Congresso_
NaciOnal quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Protocolo de Emenda, bem como quaisquer ajuStes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao património nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai a pUblicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Desejo comunicar aos Srs. Senadores que, há poucos instantes, em__r_eu- ·
-Ílfão da Mesa Diretora do Senado Federal, a qual esteve presente S. Ex" o Sr. Ministro Presidentç do Supremo Tribunal
Federal, foram adotadas todas as providências de natureza
legal, para que se cumprisse a decisão do Senado Federal,
expresSada_na ãprova:Çãb, -ocorrida na manhã de: hoje, do
parecer da Comissão Espedai eleita para conduzir o processo
. por crime de responsabilidade_ do Senhor Presidente da República.
O Sr. Ministro Sydney Sanches, por força de dispositivo
legal, assumiu a presidência do processo e haverá de conduzi-lo até o seu término, já que é _assim que preceituam a
Constituição, a Lei n9 1.079 e oRegimento Interno do Senado
Federal.
Desejo comunicar aos Srs. Senadores e ao próprio povo
brasUeiro que o Senhór Presiaente da República, em razão
da decisão do Senado Federal, receberá, firmada pelo Ministro
Sydney Sanches, Presidente do_ processo, e por mim, Presidente do Senado, às 10 horas da manhã, no PaláCio do Planalto, através do Senador Dirceu Carneiro, acompanhado de
_dQjs dos seus colegas· desta Casa, a ootific_ação, em função
da qual ocorrerá o seu afastamento das funções do cargo
de Presidente da República.
Simultaneamente, far-se-á a comunicação ao Sr. VicePresidente da Repúhlica, o ex-Senador Itamar Franco, para
que S. Er se invista, imediatamente, na Presidência da República. a fim de que não ocorra a vacância do cargo de Primeiro
-mand~!~rió do País.
Toda a processualística foi adotada dentro de um roteiro
_~tabelecido pelo Ministro Sydney Sanches. Realmente, o rito
procedimental, que·me vinha sendo reclamado insístentemein-
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de impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello,
te, foi eStabelecido por S. Ex• o Sr. Ministro, tendo a Mesa
·· não poderia o Senado Federal estar adiando por dias a decisão
aprovado-o sem nenhuma discrepância.
de' citar o Presidel'l:te da República, notificando-o de que está
Portanto, neste instante, comunico oficialmente ad Senasob indiciamento.
do Federal e ao próprio povo brasileiro que, amanhã, às 10h
O Vice-Presidente Itamar Franco foi respeitado na sua
da manhã, o Senhor Presidente da República, Fernando Af- informação, relativamente de que não tem ainda· um Minis~
fonso Collor de Mello, estará recebendo a notificação que
tério, o que é bastante natural e até evidencia o respeito
o afastará do exercício do cargo pelo espaço de tempo de
que S. Ex~ teve por todo o processo. Não~ poderia S. Ex•
até 180 dias. Ao mesmo tempo, o Více-Presidente, Itamar
Franco, investir-Se-á das elevadas funções de Presidente da _-~r forniado o seu governo enquanto estava tramitando a decisão na Câmara dos D~putados. Obviamerite,_ compor um GoRepública.
..
verno, com todo o seu Ministério, é decisão de grande compleEra a comunica_ção que me senti no dever de transmitir
xidade. Imaginaria o Vice-Presidente que, se houvesse um
neste instante aos meus ilustres companheiros do Senado Fepouco mais de tempo, até segunda-feira, poderia, quem sabe,
deral e, ao mesmo tempo, fazer chegar a informação a todo
Opovo brasileiro, que acompanha atentamente a tramitação ponderar melhor. conversar com todas as_ lideranças políticas,
desse rumoroso processo, que se originou no âmbito da Câma- _ ouvir sugestões.
Ponderou, também, OVice-Presidente que, amanhã, nos
ra dos Deputados, e cujas peças, ontem, às llh, em solenidade
mercados, poderia haver repercussão. Entretanto, repercusrealizada no Salão Negro, me foram entregues pelo Presidente
são de que natureza haveria se adiássemos para a próxima
da Câmara dos Deputados, ilustre Deputado Ibsen Pinheiro.
segunda~feira a entrega da notificação?
O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço a palaArgumentaram alguns, - inclusive, fizeram chegar isso
vra para um esclarecimento.
ao Vire-Presidente Itamar Franco - que a designação de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,.- Concedo
Ministros na data de amanhã poderia, de alguma forma, ina palavra ao nobre Líder Odacir Soares.
fluenciar ás eleições ~u_nicipais que se_ realizarão sábado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para nm esclareci- .
Sobre esse ponto, eu, que sou candidato a prefeito da
menta. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, eu queria
cidade de São Paulo, tenho convicção de que, de maneira
apenas indagar de V. Ex~ se: o Plenário do Senado pode tomar
alguma, poderíamos estar adiando a decisão e a responsaconhecimento dO rito estabeLecido pelo Presidente do Suprebilidade do Senado em citar o Presidente da República, por
mo Tribunal Federal.
causa de eventual repercussão sobre as eleições muriiCipais
ou porcausa da nomeação de Ministros A, B ou C. Isso
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ----,]'!obre Líder
é da natureza. Tantos fatos políticos poderão afetar as eleições
Odacir Soares, farei chegar não apenas a V. Ex\ mas a todos
municipais! Inclusive, hoje, a última pesquisa realizada pela
os Srs. Senadores, o rito que sofreu algumas alterações na
Patafolha
traz uma inforril.ação altamente positiva para mim,
discussão estabelecida entre o Presidente Sydney Sanches e
de um crescimento de três pontos nas pesquisas de opinião, todos nós, "in-tegrantes da Mesa Diretora. ACredito que, dentro
com as outras forças mais afins, todas crescendo, em contrade mais 40min, esse trabalho deverá ser distribuído não apenas
partida
à queda de seis pontos do candidato do PDS, que
aos-membros da comissão- e V. _Ex~ é_um ·deles -mas
estava à frente. Tudo isso mostra que haverá, quase inevitaveligualmente a todos os demais 80 Srs. Senadores, para que,
mente, um segundo turno nas eleições, do qual participarei.
realmente, fique absolutamente conhecida a ritualística a ser
Portanto,
tenho a consciência tranqüila d~ que qualquer desigseguida na apre;ciação desse_ processo.
nação de ministrOs, amanhã, f!ª'_o _i_~á prejudicar o resultado
O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado, Sr. Presieleitoral da eleição na cidade mais -importante do Brasil; mais
dente.
relevante do que isso é a inauguração do novo Governo.
Diante das_ diversas ponderações, finalmente chegou~se
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a Ralavra,
a uma decisão de bom-senso: o Ministro Célia Borja, da Justicomo Líder.
ça, também ponderou a importância de se dar tempo ao Presidente Fernando Collor de Mello para exonerar os seus MinisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como Líder,
tros, que, poi sua vez, não abandonarão os seus postos até
concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supli~Y.
que cheguem os seus substitutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do oradOr.) Será _q~~ às lOh de amanhã, havendo a citação do PresiSr. Presidente Mauro Benevides, como testemunha que fui
dente, e autoffiaticamente a posse do ViCe-Presidente, iSto
do diálogo há pouco havido entre V. Ex\ o Presidente do
representará uma infoi:mação que poderá repercutir de marieira negativa no mercado financeiro; nas BOlsas? Ora, tenho
Supremo Tribunal Federal, o Vice~Presidente Itamar Franco,
os membros da Mesa e diversos líderes e senadores, no gabi- certeza de que só po,Perá repercutir ou de maneira neutra,
nete de V. Ex•, gostaria de registrar a impOrtâncía da decisão
ou positiva, porque- é interessante observar isto- a própria
tomada, bem como a--posição de V. Ex~ e a dos demais senadodecisãoda Câmara dos Deputados, de 441 votos em favor
res, quando expressaram ao Vice~Presídente Itam_ar Franco da tramitação do processo de impeachment,' teve repercussões
o sentimento que tomou conta do Senado Federal no dia, positivas na economia e no mer~do. Quem_sabe, amanhã,
o Presidente que assume, Itamar Frãnco, já estará colocando
de oriieiri; qUãtlâó fõ-dOS ilõs-;ã.VãliilridO o seritíinén"fOda -pOfitium novo pacote de medidas que vai ter enorme repercussão?
lação brasileira, observamos que, diante das manifestações
havidas em todas as cidades brasileiras, diante da vontade
Não é esta a ~xpectativa; a expectativa é de que haja normalido povo brasileiro, que _festejou e acompanhou de perto a
dade, e de que, até segunda-feira, já estará sendo conhecida,
decisão da Câmara dos Deputados que, por 441 votos favorápelos brasileiros em especial, a composição do ministério ecoveis de um total de 5_01,_se decidiu pela tra_mitação do processo
némico.
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O Sr. Odacir Sóãres --V. Ex• me permite um aparte,
Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDOSUPLICY- Com muita honra, Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares - V. Ex", que está parücípando
das negociações do novo Ministérío, poderia nos tranqüilizar
e ao País sobre isso? V. Ex~ já sabe quem são os ministros;
já sabe quem são os funcionários do primeiro, do segundo
e do terceiro escalão; sabe quem será o presidente do_ Banco
Central, o presidente da ComissãO de Valores Mobiliários.
V. Ex~ é uma pessoa que está, neste momento, autorizada
a tranqüifizar o País, porque, inclusive, o Partido de V. Ex~
vai partiCipar do Governo. Portanto, seria iin-portante para
nós essa palavra de V. Ex\ pelo respeito que lhe devotamos.
O Sr. Valmir Campelo- V. Ex-~- me permíte um aparte,
nobre Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Se for para complementai'
o aparte anterior, sim, para não prejudicar a re~posta à observação do nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- Eu gostaria apenas de ser infor-,19
mado.
O SR. EDUARDO SUPLlCY - Vou responder. Parece
que o Senador Valmir Campelo tem uma pergunta que complementa o aparte do Senador Odacir Soares.
O Sr. Valmir Campelo- Senador, durante toda a tramitação do processo da _CPI, tive oportunidade de fazer algumas
críticas com relação à posiçãO de alguns membros que divulgavam, às vezes antecipada e prematuramente, fatos até inesperados. Fiz, também, algumas colocações, criticando o posic~o
narnento de certos parlamentares, não só membros efetivos
e suplentes da CPI, como até mesmo outros que sequer pertenciam à CPI, mas que, sendo candidatos a prefeituras munici:pais, iam à CPI para acompanhar o desenrolar dos trabalhos
ali realizados. Eu não poderia, contudo, até mesmo por uma
questão de justiça, Senador Eduardo Suplicy, deixar de_ enaltecer, no dia de hoje, a pessoa de V. Ex~, que é candidato
à prefeitura mais ímportante do País. Às vésperas das eleições,
V. Ex' se encontra aqui, no Senado Federal, acompanhando
pari passu o desenrolar de um projeto bem maior do que
qualquer projeto de prefeitura, porque é o projeto do Brasil,
do futuro do nosso País, que toda a Nação está acompanhando.
Muitos candidatos, até mesmo aqueles que não são parlamentares, mas que aqui estiveram: há uns três ou quatro dias,
já retornaram às suas bases na busca de votos. Vejo, porem,
desde ontem, que V. Ex~ continUa -conósco, participando dos
trabalhos e acompanhando, aqui no Senado Federal, o desenrolar dos fatos. Faço, portanto, justiça a V. Ex~ Estamos mudando este País. A partir de agora, estamos dando um exemplo
- e V. Ex~ também está- de.como se faz polítiCa- com
grandeza. Acima dos interesses regionais e municipais, eStá
um interesse maior, que é o-interesse do nosso País_. V. Ex~
está de parabéns pela sua atitude, nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço, Senador Valmir Campelo, pela consideração e peló respeito de V. EXl'
demonstrou. Vou responder de pronto ao Senador Odacir
Soares, mas saiba, Senador Valmir Campelo, que, quando
decidi participar da CPI, comuniquei à direção do meu Partido
- isto fOi por volta do mês de maio - que eu avaliava ser
mais importante para o Brasil, no momento, a minhaparticieação na CPI. Os dirigentes do meu P~~-ido demõDstiã.fim
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Preocupação com isto, pois, sendo candidato a prefeito, eu
precisaria _estar mais em São PaUlo. DisseMlhes, e~~~o. que,
entre os meus deveres de Senador, estava a tarefa de legislar,
de representar o povo, de fiscalizar o Executiv_o; e que,- tendo
havido a necessidade de uma CPI para apurar determinados
fatos, eu precisaria fazer parte disso. E houve compreensão
por parte do meu Partido.
Divúsas vezes, no período entre maic e agosto, a direção
do Partido disse-me que eu precisava ficar mais ein São Paulo.
Minha resposta foi: Podem ficar seguros: se eu cumprir bem
-meu mandato_ de Senador, não haverá prejuízo. Nesta semana,
tive a felicidade de ouvir deles que, avaliando bem, chegaram
à conclusão de que eu precisava vir a_Bras_Hia esta semana
e cumprir minha responsabilidade de parlamentar: Pode ir
lá que nós cuidaremos da campanha em São Paulo. Se você
estiver ausente das decisões do Senad9 nesta semana- o centro de decisões passou da Câmara para o Senado de terça
para quartaMfeira- "será uma falha grave''. Hoje sinto que,
no final da tarde, já decidida a questão com a votação havida
pela manhã, poderei voltar para São Paulo e fazer a campanha.
Respondendo, agora, ao prezado Senador Odacír Soares,
gostaria de lhe dizer que sei mais a respeito do governo muniM
cipal que vou constitUir ã. partir de IQ de janeiro do que do
Governo Itamar Franco. A posição do Partido dos Trabalhadores está sendo de respeito e consideração pelo Presidente
que vai assumir; formularemos Sugestões e_ diretrizes a nível
de Congresso Nacional, mas não participaremos propriamente .
do Governo. Posso até lhe dizer, nobre Senador, que entre
nós, do Partido dos Trabalhadores, em nossas conversas e
reflexões, alguns acham que, se porventura o Presidente Itamar Franco vier a indicar algum nome do nosso Partido, não
deveríamos colocar obstáculos. Mas estou de acordo com a
posição do Partido, que é a meSma que foi adotada em relação
ao Presidente Fernando Collor de Mello, e consistente com
aquilo que propus a Sua Excelência, embora nunca tenha
sido ouvido a respeito.
Essa posição do Partido está baseada em três pontos funM
damentais, apresentados ao Presidente Fernando Collor de
Mello, que se vai neste momento, e que agora.serve_m para
o Presidente Itamar Franco: I) que haja, desde o primeiro
instante, um procedimento ético na política, deixando-se para
trás, enterrados, as práticas de tráfico de influência, de corrupção, de fisiologisrnos, de clientelismo, de decisões inadequadas
que envolvam recursos públicos; 2) que se adote uma política
de crescimento da economia, com a melhoria da distribuição
da renda, como melhor forma de combater a inflação, deixando-se de dar prioridade aos credores iitternacionais, de forma
a termos urna economia mais sãudável,- que não deixe tantos
trabalhadores na rua da amargura do desemprego; 3) que
se adotem medidas sociais que visem a melhorar as condições
de vida daqueles que estão na pobreza absoluta, e aí se incluem
projetes como a reforma agrária e a reforma fiscal, em que
o Governo Itamar Franco poderia adotar a introdução no
Brasil do Programa de Garantia de Renda Mínima~ já aprovado pelo Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados.
São essas as sugestões que aqui encaminhamos_.
Gostaria de registrar, para concluir, Sr. Pre5idente, que
realmente estou bastante contente com o resultado de hoje
da pesquisa da Datafolha, que mostra uma evolução muito
positiva da minha candidatura e da coligação Partidos do Po\IO,
em São Paulo, bem como o crescimento das posições dos
candidatos do PMDB e PSDB. Registro também que o candiM
-: tlato do PDS, a quem respeito, embora dele divirja, caiu-
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6 pontos percentuais. e a tendência é de eu estar no segundo
- -turno. Então, sigo hoje feliz para São Paulo.
Gostaria também de agradecer a homenagem que me
faz, hoje à tarde, a UNITEC- União dos Au_dito.resEiscais
do Tribunal de Contas da União- que me consíderou uma
das pessoas que zelaram pelo interesse público. Receberam
a mesma designação o Ministro Fernando Gonçalves e o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. Sinto-me
honrado com essa homenagem.
Concluo o meu pronunciamento, Sr. Pre-sidente, saudando a decisão do Senado e destacando a importância de amanhã
iriíciarmos uma nova era no Brasíl, uina era de ética na política
-- - brasileira.
-

tivo? Ele é um legislador bom e combativo legislador, um
bom deputado, isto sim; mas Governador?!"
Tenho certeza de que o LegislativO é urna das melhores
e~colas para um bom executiv9, porque aqui-tratamos de todos
os assuntos e estamos sempre em consonância com as manifestações populares. Além disso, temos que examinar bem os
fatos na hora de fiscalizar o Executivo, na hora de apreciar
Os projetes de lei de nossOs colegas ou do próprio Executivo.
O Sr. João Ca1mon- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador.
O Sr. João Calmon - Senador Eduardo Suplicy, além
de agradecer a referência à ininha idade- provecta.:.

A Sr Júnia Marise - V. Ex' me permite um aparte,
nobre Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Foi um sinal de respeito,
nobre Senador.
O S:r. João Calmon- ... gostaria de aproveitar esta opor·
!unidade para, pela décima vez, louvar o Partido a que V.
Ex• pertence, pela iniciativa extremamente feliz dé_ implantar
em São Paulo, na Cidade de Cajamar, e em Belo Horizonte,
um instituto de formação política e Sindical. Há 20 anos, Sena·
dor Eduardo Suplicy, venho lutando nesta Casa pelo cumprimento da um artigo da Lei Orgânica dos Partidos, aprovado
por minha iniciativa, fruto de uma visita feita à então República Federal da Alemanha, criando em nosso País, ao lado
de cada Partido, um instituto de formação política. Ternos
escol~ de nível superior e de nível médio que formam profissionais e técnicos em uma enonna variedade de atividades;
mas não temos desgraçadamente. apesar desse dispositivo legal. que é da mais alta sabedoria, nos outros partidos, esse
tipo de escola de formação política. É verdade que os partidos
mais ligados ao capitalismo, e mesmo o PT, mantêm funda_ções, que são conhecidas e que prestam alguns bons serviços.
Mas o nosso objetivo é igual ao dó PT; apenas o PT conseguiu
alcançar essa meta, dando um exemplo que deveria ser imitado
por todas as demais agremiações políticas. Eu sou um maníaco, um obcecado pela causa da educação, mas não apenas
da educação do povo, como também da educação da classe
política. Ainda anteontem, para evitar que se encerrasse uma
sessão por falta de quorum, foi-me solicitado que falasse.
Lembrei, então, desse episódio, que é, realmente, de importância extraordinária. Nobre Senador Eduardo Suplicy, há
poucas Se-manas, o lbope divulgOu uma pesquisa sobre o índice
de rejeição do Presidente Fernando Collor. que está para
transmitir amanhã a faixa presidencial ao Vice·Presidente Ita·
mar Franco. Não _estou_ bem certo se vai fazê-lo, creio que
não, apenas o lugar dele vai ser ocupado pelo atual Vice-Presidente Itamar Franco. O índice de rejeição dos Deputados
e Senadores apareceu com uma diferença de apenas 5% em
relação ao do Presidente da República. Na última eleição
para a Câmara, pouco mais de 70% dos Deputados não conseguiram a sua reeleição. De maneira que, abrindo um parêntese
na sua brilhante exposição de hoje, que tanto honra a sua
alta categoria de homem público, tomei a liberdade de inserir
este aparte para louvar o seu Partido e fazer um apelo aos
demais para que sigam o exemplo inspirador do PT. Muito
obrigado.
O SR- EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado, Senador
João Calmou.
De fato, o Instituto Cajamar tem_dado uma contribuição
muito importante na formaç_ão de quadros, tanto na área.sindical quanto na de dirigente do Partido, e isso tem trazido
resultados muito positivos para-o engrandecímento e a forma-

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Com prazer, ouço V.
nobre Senadora Júnia Marise_.
A Sr~ Júnia Marise - V. Ex~ está a: poucas- horas da
disputa do pleito para á Prefeitura Municipal de São Paulo.
Como Colega de V. Ex• no Senado da República, desejo-lhe
felicidades, fazendo votos para que as urnas lhe façam justiça
através do eleitorado de São Paulo. V. Exa tem desempenhado
o seu mandato com seriedade e_, acima de tudo, voltado para
os interesses do País, mostrando, através de seus atos e de
seus pronunciamentos, o seu desejo. identificado com o povo
paulista e com o povo brasileiro, de promover neste País
a verdadeira reconstrução, através da ética, da dignidade e
da austeridade na gestão da coisa pública. Tenho a certeza
de que, V. Ex~, se vitorioso nas urnas-,-l:"ontinuará dando,
na administração da Prefeitura de São Paulo, o grande exem~
pio que deu como Senador da República, na defesa da digni~
dade c da ética.
Ex~,

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras
da Senadora Júnía _Mari_s_e_._ Gostaria_~dizer que tem sido
para mim um aprendizado muito grande a convivência com
meus colegas no Senado Federal, inclusive com V. Ex". porque
esta é uma Casa onde se aprende muito. Aprende-se a conhecer e a respeitar a maneira como se cOnduz cada colega. Aqui
temos pessoas com extraordinária vivência.
Nesses últimos dias, tanto no programa do PMDB, como
no do PDS, houve referências ·positivas a mim. De um lado,
o Governador Fleury disse que sou um excelente Senador
e que deveria permanecer no Senado Federal; de outro, o
próprio Deputado e cx-Governã.dor Paulo- SaUm Maluf diz:
"O Senador Suplicy é um excelente senador, e é melhor que
ele fique por lá", segundo aqui disse o Líder do PDS, Senador
Esperidião Amin, como se um bom legislador- senador, depu·
tado ou vereador - não tivesse exatamente no Legislativo
-a melhor escola para ir para o Executivo.
Pessoas mais experientes e que viveram mais - e incluo
entre elas o Senador João Calmou e o Senador Chagas Rodri~
gues - haverão de lembrar que houve momentos na História
do Brasil em que se dizia de legisladores de muitas legisJaturas
e candidatos ao Executivo que talvez não fossem tão bons
neste Poder como eram no Legislativo. Isso foi dito até de
Tancredo Neves, quando eleito governador e depois escolhido
-se bem que por forma indireta no Colégio Eleitoral para Presidente da República. Eu era muito jovem, tnas lem·
broque se dizia de Carlos Lacerda---:- pessoa que_tinha uma
ideologia muito diferente da minha - quando ca_n~Hdato a
governador da Guanabara: "Como ele pode ser boúl eXecu-
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ção cívica de_ pessoas que estão junto -ao Partido dos Traba~
lhadores.
Portaij.tO, quanto a essa avaliação do lbope sobre os políticos, tenho certeza de que a decisão da Câmara dos Deputados,
sensível à decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Sydney Sanches,_forta!Gceu a instituição Congresso Nacional
e a democracia.

-

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
MaUro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De Carl[,- 2·' VicePresidente.
Durante o Discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Carlos DeCarli, 2'' Vice-Presidente, deixa- a·cãaeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Vcibnir Campelo.
O SR- PRESIDENTE (Valrriir Campelo)- sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 143, DE 1992
"Altera a Lei n9 7.682, de 2 de dezembro de 1988,
veda a intermediação de instituições financeiras e seguradoras no controle do Seguro Habitacional e dá OUtras
providências."

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 19 O art. 29 do DeCreto-Lein"'2.406, de 5 de janeiro
de 1988, alterado pela Lei n• 7.682, de 2 de dezembro de
1988, passa a vigorar acrescido do seguinte§ 29 , transformado
o atual parágrafo único em § 19:

§ 2• O Gestor-do FCVS executará o serviço de
controle operacional do seguro do_ Sistema Financeiro
de Habitação, diretamente ou através _do órgão encarregado da Administração do referido Fundo, sendo
vedada a intermediação de quaisquer outras instituições financeiras ou sociedades seguradoras no controle
do Seguro Habitacionã.L"

Art. 2• O art. 6• do Decreto-Lei n•2.406., de5 de janeiro
de 1988, alterado pela Lei n' 7.682, de 2 de dezembro de
1988, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

§ 19 Os recursos á que se refere o inciso IV desteartigo serão tran~feridos pelo IRB ao gestor do FCVS,
mensalmente, nos primeiros 10 (dez) dias úteis do mês
seguinte ao da competência.
§ 2~ Em caso de inobservância do disposto no
parágrafo anteiior, o Poder Executivo_ bloqueará as
contas bancárias do IRB e responsabilizará a sua Diretoría pelos prejuízos causados _ao erário público e a
terceiros."
·

Art. 3• Osarts. 2• e 4• da Lei n• 7.682, de 2 de dezembro
de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 29 O Instituto de Resseguros do BrasilIRE encaminhará ao gestor ~o FJtn_do de Compensação
de Variações Salariais- FCVS, m~nsalmente, a prestação de contas e as informações pertinentes ao comportamento da relação entre as indenizações pagas e
os prêmios recebidos em operações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de H Habitação."
- "Art. 49 O Ministério da Ecorlõmül, Faz_enda e
Planejamento e o Ministério da Ação Social, no âmbito
de suas atribuições, expedirão no prazo de 30 (trinta)
dias as instruções pecessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.''
Art. 49 6 gestor do FCVS e--o IRB-,"Consoante instruções referidas no artigo anterior, procederão ao acerto de
.contas do Seguro Habitacional relativos aos prêmios recebidos, às indenizações pagas e às respectivas provisões, a partir
de 16 de setembro de 1988.
Pai"ãgrafo único. Fica vedado o repasse de recursos do
FCVS para a cobertura do .Seguro Habitacional até que seja
realizadó o acerto de contas referido neste artigo, ficando
a _vedação extensiva aos casos de inobservância dos demais
dispositivos desta Lei.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em cóntr-áfio:Justificação
A Lei n• 7.682, de 2 de dezembro de 1988, alterou o
Decreto-Lei n<? 2.406, de 5 de janeiro de 1988, introduzindo
rfiõdi_ficações ielevantes sobre o Fundo de Compensação de
VadaçõeS Salaiiais e o Seguro HabitaCional.
Assim, se por um lado, os recursos do FCVS passaram
a, inclusive, garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional no
âmbito do SFH e a nível nacional, a parcela a maior entre
os prêmios recebidos e as indenizações pagas no Seguro Habitacional passou a constituir também uma das_suas f_ontes de
recursos.
Como o Ministério da Economia, Fazenda e Planeja~
menta é o -gestor e a Caixa EcOnômica_ Federal a administradora do FCVS, torna-se desnecessária a intervenlência de
_m.iifas instituições no controle operacional do Seguro Habitacional. Para evitarmos oner"ações adicionais, basta, a nosso
ver, que o IRB preste contas compulsória e regularmente
àquelas instâncias do Poder Executivo sobre a matéria, que
mecanismos legais conduzam ao controle direto dos recursos
envolvidos e que sanções sejam impostas aos infratores.
Nesse sentido, o projeto que propomos, além de pór
termo a desperdício de recursos e reduzir O custo adminisw
trativo do combalido FCVS, pode viabilizar uma diminUição
do custo do seguro para os adquirentes de casa própria pelo
SFR
Apenas para se ter uma idéia, no exercício de 1991 foram
arrecadados 40,4 milhões de UPF contra 30,7 milhões de UPF
de indenizações pagas. Essa situação superavitária no 3ilo
passado não justifica intermediação onerosa na gestão do
FCVS, nem tampouco a falta de controle. Ademais, os dese_quihbrios são cíclicos. Em março de 1992, por exemplo, a
arrecadação de prêmios atingiu 24,8 milhões de UPF e as
indenizações 24,4 milhões - o que caracterizou um déficit
de quase 10% uma vez descontada a taxa _cobrada pelas seguradoras (10% da arrecadação).
Por fim, superávits do Seguro Habitacional poderiam ser
_alocados na quitação de saldos devedores remanescentes de .
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contratos do SFH firmados até 1988, oi.l alternativamente,

mento habitacional, firmadOs cOm mutUários finais do
Sistema Financeiro de Habitação.
Parágrafo único. A execução orçamentári::. e financeira do Fundo de Compensação de Variações Salariais- FCVS) observará as disposições legais e regulamentares aplicáveis aos fundos de administração direta.

na provisão de fundos_ que viabilizassem uma redução nq__taxa

paga pelos mutuários especialmente os de baix-a r-enda.
As modificaçõeS propOstas apriinOram a legislação vigente, e dessa forma, co_ntamo_s com o apoio dos ilustres membros

desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 1' de outubro. de 1992. -senador Márcio Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITAD~
DECRETO-LEI W 2.406,
DE 5 DE JANEIRO DE 1988
Transfere a gestão do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), do Banco Central do Brasil
para o Ministério de H Habitação, Urbanismo e Meio
Ambiente e dá outras providências.

Art. 2(> O Fundo d.e Compensação de Variações Salariais (FCVS) será estruturado por decreto do Poder Executivo
e seus recursos destinam-se a quitar, junto aõs ãgentes financeiros, os saldos devedores remanescentes de contratos de
financiamento habitacional, firmados com mutuários finais
do Sistema Financeiro de HHabitação.
Parágrafo único. A execução orçamentária e fínãnceira
do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
observará a_s disposiÇões legais e regulamentares aplicáveis
aos fundos da administração direta.

............... ---- ............... ----- ·--· ... --··· ... •.• .... -............... .
Art. 69 OS recursos do Fundo de Corripensação deVa~~-

.

........... ·-······· ······ ......... ······················l······

DECRETO-LEI N• 2.476,
DE 16 DE SETEMBRO DE 1988
Altera o Decreto-Lei n~ 2.406, de 5 de janeiro de
1988, e dá outras providências.
0 -.-~- 0 0
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"Art. 2<? O Fu_ndo de Compensação de Variáções Salariais - FCVS) será estrUtUrado por decreto
do Poder Execu_tivo e seus recursos destinam-se a:_
· I - garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional
do Sistenia FinanCé"iíõ de Habitação, permanentemente e a nível nacional; e
I I - quitar. junto aos agentes· financeiros, "Os -sã.ldos devedores remanescentes de contratos de fina~cia-

"

"Art. 6~ · ........... : ....... ·-····-··········------~~~---····

IV- parcela a maior corr.espondente ao comportamento da relação entre as indenizações pagas e os
prêmios recebidos. nas operações de que trata o item
I do art. 2<:>; e
V- recursos de outras origens."
LEI N• 7 .682,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera o Decreto-Lei n~ 2.406, de S de janeiro
de 1988, e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da R"epública adotou a Medida Provisó:r_ia n~ 14, de 1988, que o Congresso Nacional
_apfoyou, e eu, Humberto Lucena, Pre_sidente do Sena,do Fede_r_al, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art.
62 âa Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1" O Decreto-Lei n9 2.406, de 5 de janeiro de 1988,
passa a vigorar com as seguintes modificiÇôes:
"Art. 2• O Fundo de Compensação de Variações Salariais -- FCVS será e_strut_urado por decreto
do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:
I - garantir o equihbrio 4o Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro de Habitação, permanentemente e a nível nacional; e
I I - quitar. junto aos agentes financeiros. os saldos devedores remanescentes de contratos de financiamento habitacional, firmados com mutuários finais do
Sistema Financeiro de Habitação. Parágrafo único, __ A.execução prçame_ntária e finan,ceira do Fundo de Compensação de Variações Salariais- FCVS) observará as disposições legais e regulamentares aplicáveis aos fundos da administração direta.

riações Salariais (FCVS) deverão ser aplicados em operações
com prazo compatível com as exigibilidades do fundo e com
taxas de remunerações de mercado, sendo constituídos pelas
seguintes fontes: _
.
I - contribuição dos adquirentes de lnoradia pró?ria, que venham a celebrar contratos de finaiiciaine"nto
do Sistema Fínancc'iro de HHabitação (SFH), limitada
a 3% (três por cento) do valor da prestação mensal
e paga jurilamente com ela;
II -contribuição trimestral dos Agentes Finan..dros do SFH, limitada a 0,025% (vinte ·e cinc·o miléSimos por cento). incidente sobre o saldo dos financiamentos imobiliários concedidos nas condições do SFH,
existente no último dia do trimestre;
III- dotação orçamentária da União.
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•' Art.- ·ô9
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,
IV- parcela a maior correspondente ao comportamento da relação entre as indenizações pagas e os
prêmios recebidos, nas operações de que trata o item
I do art. zo; e
V- recursos de outras origens."
Art. 2~ O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB,
encaminhará ao gestor do Fundo de Compensação de Variações Salariais- FCVS, mensalmente, a prestação de contas
e, sempre que solicitado, as informações pertinentes ao comportamento da relação entre as inçlenizações pagas e os prêmios recebidos em operações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Hte, Habitação.
Art. 3<? O art. 99 da Lei n9 5.627, de 19 de dezembro
de 1970, passa _a vigorar acrescido do seguinte § 29 , transformado o atual parágrafo único em § 19:

.
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A vedação prevista no caput deste artigo
aplica-se também aos pedidos de registro de Sociedade
§

Corretora de Seguros de que trata o art. 122 do Decreto-Lei n' 73, de 21 de novembro de 1966."
Art.

4~

O Ministro da Fazenda e o Ministro de Habi-

tação e do Bem-Estar Social, no âmbito de suas atribuições,
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do dispos-

to nesta LeL
Art. 59 _Consideram~se válidos, para os fins desta Lei,
os atas praticados durante a vigência do Decreto-Lei n~ 2.476,
de 16 de setembro de 1988, mantidos os efeitos deles decorrentes.
Art. 6"' Esta Leí eritra cm vigor na data de sua publicação.
(.À Comissão de AssuntoS Económicos.)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O projeto lido
será publicado c remetido à c.omissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 733, DE 1992
Nos termos do artigo 172, incis_o I, do Regimento Interno,
requeiro a inclusão cm Ordem do Dia do PLC O'' 47, de
1992, cujo prazo na Comissão _de Constituição, Justiça e Cidadania já se acha esgotado.
Sala das Sessões, l'·' de outubro de 1992. -Senador Esperidião Amin, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia, oportun-amente.
A Presidência dispensou, para hoje, o período destinado
à Ordem do Dia, nos termos d.o art. 174 do Regimento Interno~ __
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
S. E~ não se encontra, neste momento, no plenário.
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra, neste !f10mento, no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra, neste. momento, no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - R&. ~Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs: Senadores, o que cu precisava dizer já o disse, com alguma
precisão, hoje pela manhã.
A verdade, entretanto, é que estamos respirando um ar
pesado, fuliginoso. É verdade, também, que estamos preocupados com certas indefinições e certa SuspensiVidade de iniciativas; é verdade que estamos ouvindo, inclusive, a possibilidade de negociações fantásticas, no sentido "cepeístico" dessa palavra.
Quero dize-r, Cóm __a brevidade possível, duas ou três idéias
a respeito. Em primeiro lugar, o que há de mais bonito neste
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País, desde que fui Constituinte, é, st.
,, o_mov@ento
cuja sigla diz, com toda simpliCidade:' . . ..:-:. t:dca na política".
O que significa urna sigla tão simples? Significa que não
queremos mais uma política de itlfinita "negociabilidade".
O _conceito de ética inserido no_ c_onceito de política supõe
o limite que os princípios morais dão às negociações políticas.
Se há um movimento iteste País, se ele é jovem, se ele
tem criatividade devida e alegria de ser, e se ele leva essa
sigla bonita e simples "pela ética na política", então fica muito
simples. Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo menos na prática,
embora confesse que não seja igualmente simples na teoria,
mas fica muito siiriples na prática, repito, perceber o que
é ético e o que não é; perceber i:J.ue é eticamente negociável
e O qu-e é -eticamente inegociável. Bem mais simples do que isso é nós darmos conta de
que o crime é "inegociável", de que a perseguição processual
do crime_ é um dos deveres éticos primOrdiais de_ qualquer
estado, que, inclusive, t€:nl -o monopólio disso no mundo inteiro: o monopólio da perseguição do cririle e -do criminoso.
Sr. Presidente, Srs._ Senadores, o crime é "inegociável".
A política que negoçia o cri~e é _criminosa; mais do que
-imoral, é criminosa. E uma política que mereceria uma perseguição processual, um juízo final, uma sentença penal.
Quero dizer Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, com
amésina firmeza e a ú1.eSina clareza de objetivos e de intenções
com que e_u participei da CPI, vóu partiCipar do processo
de impeachment. Vou assumir nesse processo o máximo de
imparcialidade possível a um juiz. Se o Presidente da República demonstrar _que são irreais aquelas contas supridas por
fantasmas; que os dinheiros que alimentaram aquelas contas
foram bem-havidos e_ não mal-havidos; que as compras de
seus bens com tais dinheiros são completamente explicáveis
pOr essas ou aquelas razões que sejaill objetivas, serei o primeiro a absolver o Senhor Fernando Collor de Mello, restituindo-o, ilSsim, à condição. de Presidente da República. Isso é
étici na política.
-- -Será que terei de nii -õniar nietzschianamente no espelho
e ni.e ·perguntar se não particip-ei de uma farsa? Será que
--voU ter de chegar ao ponto de me p~rguntar se o Collor
hão é uma vítima de um poder muito mais pérfido, muito
mais cínico, muito mais de'strüidi::n;-do qu·e ó Seu próprio?
Se usarmos o conceito legal de indulto numa circunstância
comO a que estamos vivendo não passaremos de pessoas malfonTI."adaS. Indulto, a esta altura, é _negociata. E reparem,
nobres Senadores, a que nível, a que .mediocridade v_arnos
chegar. Tenho certeza absoluta de que há uma instituiçãO
neste País - o Minisfério Público, a Procuradoria-Geral da
República- que jamais faria essa negociata. Estou querendo
dizer que -não sou amigo dele, não costumo receber telefonema·s âele, não tenho relações mais çlo que cordiais com
ele- tenho certeza absoluta de_ que o Dr. Aristides Junqueira
jamais compactuaria coln semelhante negócio.
Não ajuizar as ações penais porque as nobres intenções
do Senado Federal resolveram, previamente, indultar o Presidente da República! ... É verdade que essas coisas estão sendo
discutidas? E ver~ade que essas coisas chegam a ser pensadas?
Se é verdade, vou chegar a uma profundamente triste conclusão: a de que, lutando para acabar com um poder que me
parecia pérfido, acabei instrumentalizando um poder ainda

piOr.
O Sr. Eduardo Suplicy -Permite-me V.

EX~

um-aparte?
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL prazer.

Pois não. com muito

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador José Paulo
Biso!, foi a voz, o discernimento e a postura de V. Ex~ pela
ética na política que, em inúmeras oportunidades, ao longo
do período em que se formou a Comissão Parlamentar de
Inquérito, até mesmo ao longo do período em que o Congresso
Nacional hesitou sobre se deveria ou não instalar a CPI, que
trouxe luzes para todos nós. Ainda ontem foi V. Ex• que,
expressando muito bem o sentimento popular, disse que era
inadmissível que o Senado Federal estivesse a postergar a
decisão de aprovar que fosse, o quanto antes, citado o Presi-

dente da República sobre o início do julgamento do processo
de seu impeachment. Tenho certeza de que V. Ex\ aó falar
aqui, no final da tarde de ontem, encontrou r~ssonância em
muitos Senado_res __:- e_m ___ mJm próprio. As palavras de V.
Ex\ tão bem expressas, chegaram aos ou"'lidos do Vice-Presidente, Itamar Franco. Fui tes_terounb_ade um encontro, hoje,
entre o Presidente Mauro Bcnevides;_ o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sydney Sancltes e o Vice-Pr~sidente,
Itamar Franco; além de alguns membros da Mesa e alguns
Senadores. Terminada a reunião, a imprcns.a quis saber se
porventura havia sido colocada a questão. Será que alguém,
no encontro, falou em indulto? Não ouvi -_quero dar meu
testemunho- em qualquer momento que ali se tivesse mencionado essa-palavra; casO contrário, eu teria o mesmo sentimento de indignação de V. Ex• Tomei conhecimento de_ que
o Vice-Presidente da República, Jtamar Franco, soube da
reação de inúmeros Senadores, no sentido de que não caberia
alongar o prazo de S. Exa assumir a Presidência da República.
S. Ex", almejando respeitar esse sentimento, ponderou algumas situações, tais como a de que, por respeito a todo o
processo, não havia formado todo o governo. SugeriU, então,
um prazo até segunda-feira para coillpor o MinistériO. Levou
em conta também outros aspectos que chegaram a ele, como,
por exemplo, se a escolha de ministros no dia de arhanhã
traria repercussão para os candidatos ao pleito do dia três
próximo. Ponderamos -inclusive eu, que sou can-didatO que essa seria uma questão menor. Pensou-se ainda em se
haveria ou n_ão_ repercussão indevida nos mercados. Ora, toda
a repercussão no mercado sob_re a saída do Presid.ente Collor
foi positiva; não houve desastre algum. Portanto, essa:~ipreocu
pações- naturais- do Vice-Presidente Itamar Franco foram
levadas em consideração no diálogo. O Presidente. Sydney
Sãrtches esclareceu que, uma vez feita a citação do Presidente,
ele seria imediatamente comunicado também; por issO, automaticamente-; assumia o poder. Foi mehcibnado pelo Ministro
da Justiça, Célia Borja, que _9 Presidente Collo_r assinará as
exonerações de todos os Ministros, o que demanda tempo.
Portanto, levando-se em conta esses e çmtros.fatores o VicePresidente Itamar Franco concordou em atender --ª-esse sentimento do Senado e em que fosse marcada para amanhã, às
10 horas, a citação do Presidente. Haveria o tempo de bom
senso para que tudo fosse analisado. O Vice-Presidente, portanto, assume amanhã, às 10 horas da manhã, mesmo que
não tenha todo o seu Ministério pronto póderá administrar
o País com alguns ministros. Eu quero que as palavras de
V. Ex\ Senador José PaulO Bisol, externando com fidelidade
o sentimento que é comum -à maioria dos Senadores, foi fundamental para que a decisão de antecipação de segunda para
amanhã, às !Oh, fosse delineada. Mas quero expressara minha
comunhão de sentimentos com V. Ex•, no sentido de não
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se admitir qualquer indulto ao !--residente. Ele 'tt!Th que responder na Justiça por seus ates. Eu até faço uma indagação a
V. Ex~, como Senador e magistrado, porque CU estou consciente de que o Presidente_ afastado, a qualquer momento,
seja hoje, daqui uma semana ou 20 dias, pode renunciar ao
seu mandato. Ele deve estar ponderando, agora. o que seria
mais adequado: se renuncia ao seu mand.ato, o processo de
impe3.chment que o Senado instaurou vai ser extinto. e, portanto, não chegará o Senado ao momento em que decidirá. Não
renunciando e sofrendo o processo de impeachment, ele fica
impedido de disputar qualquer cargo público por oito anos,
O que seria uma pena. além de_ outras eventuais. Mas se acontecer a renúncia - estou pensando alto com V. Ex• - o
que eu entendo é que ele, mesmo assim, será julgado pela
Justiça. Pelos crimes que cometeu, cabe à Procuradoria-Geral
da República encaminhar a denúncia ao Supremo Tnbunal
Federal. Ou seja, caso haja - gostaria de ter isso bem claro,
porque, no meu entendimento, é esse o procedimento correto
- a renúncia do Presidente, isso não quer dizer que ele ficará
sem julgamento. Ele terá que responder pelos crimes que
cometeu. Então, gostaria que V. Ex~. me esclarecesse essa
questão, porque as pessoas perguntam: "E se ele renunciar?"
O povo quer saber_ se, acontecendo a renúncia, o Senado
Federal vai abrir mão de punir o Presidente. Entendo que
o Presidente, ainda assim, continua a responder perante a
Justiça pelos crimes que cometeu.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Agradeço o aparte profusamente infOrmativo de V. Ex~; ele é consolãdor e reconfortante no sentido de afastar a hipótese em Cima da qual eu
estava elaborando este pronunciamento. Acrescento o detalhe
de que os efeitos extintivos de uma rcmí.ncia não abrangem
os processos por crimes comuns. O Presidente teria, se houver
a iniciátiva do Ministério Público, de responder pelos delitos
comuns que praticou. ainda que ocorresse a_ renúncia.
Esse aparte, na medida em que expressa a verdade, torna
desnecessário o meu pronunciamento e vou encerráwlo aqui.
Mas antes, apenas para confirmar a tese que eu propus,
talvez possamos raciocinar um pouco a respeito de uma contradição, de uma distância que se está criando. Talvez o povo
brasileiro, sobretudo o povo jovem - amplamente criativo
de vida, çom muita fé na possibilidade de ser feliz, alegre
-esteja num estágio de amadureci~~º.to político no sentido
de criatividade da cidade, criar uma cidade um pouco mais
feliz, criar uma cidadania um pouco mais cidadania, recriar-se
como um _ser capaz de ser muitas coisas dentro de uma comunidade que tem uma certa comunidade de princípios. Nesse
Sentido é possível que o Brasil tenha, enquanto povo jovem,
crescido, amadurecido, e que as velhas lideranças políticas
não tenham acompanhado esse movimento.
.
Se nós estudarmos um pouquinho eSsa questão vamos
sentir que a postura. a atitude do jovem brasileiro~_ politicamente encarada, SUpõe a criação de novos princípios, de novos
padrões de comportamento político, no sentido, primeiro,
qlre já coloquei aqui, a meu ver de uma forma bastante clara
- é que se há uma ética na política, acabou a política sem
princípiõ:S:-É possível a negociação polítiCa enquanto ela for
eticamente legitimável, e é impossível, inaceüável a negociação política, quando este negócio for moralmente inaceitável. E algo é sempre moralmente inaceitável quando não
for produto da comunidade e das liberdades individualmente
determinadas. Quer dizer, um povo deve saber o que está
acontecendo com ele mesmo; um povo deve construir ele
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próprio a sua rota, o seu caminho. As coisas devem ser comunicadas, discutidas. O saber das coisas deve ser repartido, partilhado. O que é que a velha política faz? A velha e matreira
política fez sempre o jogo das obscuridades, da conversa por
detrás dos reposteiros, das confabulações ciciadas nos corredores, das trocas de favores de cargos. O que é que se entende
ou se subentende quando se fala em negociação política? Lamentavelmente, quase sempre é a troca de um cargo, isto
é, a disponibilidade de um poder, ou seja, a possibilidade
de alguém do meu partido desfrutar de _uma situaÇão privilegiada na partilha dos valores sócio-políticos.
Essa política da negociata acabou. Pelo menos _é o que
eu entendo, testemunhando a alegria jovem do povo brasileiro
durante a votação histórica_ da Câmara, testemunhando 3s
bandeiras desfraldadas, os milhares de pessoas reunidas em
todas as praças do meu País, sem ressentimento e sem ódio,
expressando com extraordinária beleza uma crença, uma con~
vicção de que a vida comunitária é perfeccionável, é realizável.
E é neste sentido, no sentido de que o movimento da sociedade
brasilei ~a significa a criação de novos conceitos políticos, de
novas posturas e atitudes políticas; é a negação da velha politi~
ca, da politica matreira; das negociatas que se realizam por
detrás dos reposteiros. E fico com receio de que de repente
realizamos uma CPI exemplar e uma investigação que dificil~
mente se repetirá. Desconfio que seja possível que t~nhamos
alcançado o afastamento do Presidente da República em con~
dições quase irreais. Quer dizer, tomamos real o que era
uma mera possibilidade, o que não tinha sequer características
de probabilidade.
Fize_mos ttido isso não porque o nosso talento criou uma
CPI respeitável, o que também é verdade, mas sobretudo
porque a sociedade brasileira se incorporou à ítiveStigação,
a imprensa se transformou em uma força de partilha, de democratização dos elementos investigatórios. Agora, se negociarmos, por detrás dos reposteiros, o induto ou qualquer outra
espécie de saída que afaste o Presidente da República da
perseguição processual por crimes comuns, se sequer cogitar~
mos isso, estaremos realizando uma política ainda mais matreira e mais pérfida do que essa política que a juventude brasileira
acabou de matar!

O Sr. ChagaS Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador José Paulo Bisol?
O SR- JOSÉ PAULO BISOL - Pois não, com muita
alegria.
O Sr- Chagas Rodrigues'- Nobre Senador José Paulo
Bisol, habituado a admirar a inteligência e o caráter de V.
Ex\ compreendo a pre_ocupação que, n·este -monl-ento, externa. Sabe V. Ex~, como nós sabemos, que a luta que vem
sendo travada não é pela moralização de um g~verno. É pela
moralização dos Poderes Públicos: Executivo, Legislativo e
Judiciário. Queremos a moralização no sentido mais amplo
da vida pública deste País, mas não só da vida pública Queremos a moralização em todas as atividades profissionais, das
chamadas sociedades ou jnstituições não governamentais. Essa é a luta de V. EX', a nossa luta. Ela vai continuar, e poâe
V. Ex~ ficar certo" de que, diante do amadurecimento da consciência cívica deste País, amadurecimento revelado sobretudo
por essa mocidade idealista, corajosa, não haverá quem consiga qualquer concerto, qualquer acordo, qualquer negociação
que possa ferir a dignidade deste povo e desrespeitar o Código
Penal. Reclama a Nação que os responsáveis_ pelos crimes
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de ontem, de hoje, de amanhã, sejam punidos na forma da
lei. E o serão!
O SR- JOSÉ PAULO BISOL- Senador Chagas Rodrigues, quero lhe agradecer profundamente o aparte, complemento indispensável de meu pronunciamento, no sentido de
que a sigla da juventude brasileira, por uma ética na política,
é justamente a sfntese do que V. Ex• acaba de expor e arrada-me que tenha sido V. Ex• o autor desse aparte, porque
sinto em V. Ex~ uma preocupação que considero importante:
a preocup3:çáo de ser antes um _c~idadão digno para ser um
bom Senador, quando há casos em que se pensa antes em
ser um bom Senador do que um cidadão digno, quando, na
verdade, é impossível a segunda hipótese.
Agradeço o aparte de V. Ex~, porque é exatamente isso
que precisa ser dito como síntese do meu pronunciamento.
Não somos medíocres cassadores de um Presidente chamado Fernando Collor de Mello. Somos os agentes de uma
iniciativa da sociedade brasileira no sentido da purificação
moral da política. Collor é apenas um capítulo de uma história
iniciada, o primeiro por sinal.
Como disse V. Ex', predsamos-prosseguir, fnclusive, começar a tomar consciência de que certo tipo de imoralidade
política é inalcançável pelos meios regimentais. Porque os
meios regimentais consagram sempre- o controle das CPI e
de outras coisas - mas o que interessa para o caso é o das
CPI - às agremiações políticas, aos partidos majoritários.
Então, sempre que tivermos- uin investigado importante
na família partidária, majoritária no Congresso, não chegaremos a nada.
Collor foi investigado por uma CPI porque não tem parti·
do .. ou melhor, por não pertencer ao partido majoritário!
Porque não tem maioria nesta Casa, porque não tem maioria
na Câmara dos Deputados.
Precisamos, se quisermos apreender todo o sentido do
movimento sócio-político brasileiro, compreender isso. Se a
corrupção estiver vinculada às maiorias partidárias das duas
Casas parlamentares do nosso País, as CPI não funcionarão!
Porque o próprio princípio regimental adotado, do tempo
do Império, teni. esSa explicaç.ão. Ele existe para proteger
ó poderoso. O regimento é feito como proteção às maiorias
partidárias. Tudo nestas Casas, na Câmara dos Deputados
e no Senado, é decidido e resolvido em termos de maioria
partidária.
Pode um Senador, por sua atividade pessoal, por sua
persistência, por sua força, pela dignidade de seu trabalho,
criar uma CPI, mas se ele não for de um dos dois partidos
majoritários, ele não vai ser nem Presidente, nem vice, nem
relator e não vai ser maioria.
Se é verdade, e realmente o é, nobre e grande Senador
Chagas Rodrigues, vamos aproveitar este,momento para fazer
--essa autocrítica. Jamais haverá no-Parlamento brasileiro uma
CPI que fira os interesses das maiorias partidárias. Conseqüentemente, o princípiO regimental que rege as CPI deve ser
modificado e democratizado para que quando as questões
afetarem os interesses das maiorias partidárias, a composição
da CPI seja diferente. Porque, indago: é justo ou não que
seja assim?
Eu indago a V. Ex~, é justo que continue como está
sendo?-~ justo que as máiotias pãrtidárias- sejaril inatingíveis,
do pontO de vista ínvestigatório?_
Eu não estou sequer em condições físicas de prosseguir.
Fiz o meu pronunciamento a partir de uma preocupação e
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a partir da Crença que tenho na juventude do meu País, no
sentido de que nós estamos vivenciando um momento criatiVo
da política nacional, e que há, na beleza do movimento jovem
brasileiro, a expressão de uma nova concepção de justiça política, que precisa ser assinlilada, discutida e conceituada aqui,
nesta Casa.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL muita alegria, o aparte de V. Ex~

Permite~me

V. Ex•

Pois não. Oui;o, -cóm

O Sr. Cid Sabóia de- Carvalho - Nobre Senador, eu
estava em meu gabinete, ouvindo o pronunciamento de V.
Ex• Posto que já soubes:;e qual a sua linha de conduta e
qual a sua idéia reformista_ quanto a tantas e tantas coisas,
cuidei de vir ao plenário para trazer o meu apoio ao seu
discurso e às suas considerações. Muito embora nem sempre
seja possível concordarmos em tudo, concordamos, em grande
parte, com aquilo qu.e nos preocupa e com as teses que aqui
trazemos para conhecimento do Senado Federal. Ainda ontem, era eu quem discursava e V~ Ex~ me aparteava, exatamente para trazer os seus cuidados, e tenho a impressão de
que, daquele_debate de ontem, acenderam-se luzes mais fortes
.que estas que estão aqui, clareando o plenário, e o processo
tomou um rumo mais adequado, um destino_ mais compatível
com a vontade do povo brasileiro. Isso significa, Senador
José Paulo Bisol, que estamos, aqui, cumprindo um papel
dos mais diversos modos que nos é possível cumprir; estamos
cumprindo devidamente a nossa responsabilidade, ora como
integrantes de comissões de inquérito, como relatoies, sub-relatorcs o_u como meros integrantes; ora cOmo oradores, ora
corno aparteantes, ora como meros cidadãos; estamos, sim,
cumprindo o nosso dever para que chegue logo esse Brasil
novo, esse Brasil que a nova geração vai encontrando, graças
a Deus! Mas quero dar um toque de esperança ao meu aparte,
porque creio, assim como V. Ex~ - mas creio talvez mais
que todo mundo, tomo a mim o título de quem acredita mais,
creio piamente - , que esses ·acontecimentos tão dramáticas,
tão lesiVos aos cofres públicos, tão lesivoS à dignidade nacional, tão destruidores da_ ética política, por mais p3fadoxal
que possa parecer, tornaram o Brasil âe agora bem mais límpi. do. Acredito que o processo político, os costumes políticos,
até a cultura, no sentido sociológico da palavra, tudo há de
melhorar, todas as expressões sociais, inclusive políticas, vão
passar por um processo de aprimoramento depois de tudo
isso que estamos vivendo. V. Ex\ como eu, como o Senador
Chagas Rodrigues e como outros que _têm falado aqui e nos
têm aparteado, como o Senador Esperidião Amim e tantos
outros, com expressões tão interessantes, todos nós, na verdade, somos felizardos, pois já e"stamos falando no futuro, já
estamos falando num novo momento. Antepassados nossos
não puderam fazer o que estamos fazendo. Nós mesmos, talvez, não tenhamos conseguido a clarividência da palavra de
V. Ex~ noutras oportunidades, quiçá na Assembléia Nacional
Constituinte. Talvez não tenhamos sido- tão claros. ConfeSso
a V. Ex~ que nunca contemplei o Senador Paulo Hisol tão
claro como hoje- e eu já o achava muito claro, muito inteligente, muito culto. Mas hoje V. Ex• bate seus próprios recordes, supera suas próprias marcas, supera--se rias qUalidades
intelectuais e na maturidade que V. Ex• exibe. no ·seu pronunciamento, como nas últimas horas tem exibido a prUdência
do respeito à vontade popular. Quanto a isso, mriitOs-ú:n-taram
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fazer ê foram trucidados-e desapareceram; são e·squeletos que
não sabemos onde estão; são pessoas que estão no rol de
criaturas desaparecidas, sei lá! Nós somos felizardos, Senador
José Paulo Bisol, e o abraço que dou agora, com destino
direto ao coração de V. Ex\ é um abr~ço de felizardo para
-felizardo. Nós somos felizes nesse drama, porque estamos
podendo falar ante a promessa de que o Brasil se renova
com a força da democracia, com a maturidade democrática
que hoje, mais do que nunca, é reconhecida por todos. E
com outra felicidade: cheguei aqui com o Congresso Nacional
destruído diante da opinião pública; muitas vezes revoltei-me
ão; mas, ontem, gargalhei ouvindo elogios aoPresident~ Ibsen
Pinheiro, tive muita alegria em ouvir considerações altamente
importantes e elogiosas, de jornalistas expressivos, à conduta
da Câmara dos Deputados, o que me deixou plenamente maduro, porque não há distinÇão -democrática entre a Câmara
eOSenado. Quando nada restar de identidade-entre riós todos,
restará que somos, finalmente, irmãos nos sonhos democráticos, que têm propiciado que recobremos a dignidade do
Poder Legislativo diante da opin"iâ6 pública. Sei que houve
muita injustiça contra as duas Casas, injustiças Contra ·o Poder
Judiciário, injustiças contra as instituições, mas hoje é pos..o:;fvel
obter as palavras que nos fazem rir de alegria ou sorrir discretamente, com um contentamento que se justifica diante da con~
sumação do processo democrático com os últimos acontecimentos. De tal sorte que, não sabendo falar tão bem como
o Senador Chagas Rodrigues, peço a S. Ex•, de empréstimo,
o seu aparte, para reofertá-lo a V. Ex~
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Agradeço o culto e sábio
aparte de V. Ex~ e não lhe faço qualquer restrição; comungo
das suas idéias. A única restrição que poderia fazer é relativamente aos elogios feitos à minha pessoa q-ue, Certamente,
não são merecidos.
V. Ex~ disse algo muito importante: que hoje ternos legitimidade para nos sentirmos felizes. Acho que a felicidade começa com a simples possibilidade de se buscá-la. Começamos
a ser felizes quando sabemo~ buscar a felicidade, ainda_ que
não a tenhamos. Penso que felic:;idade é essa luta para alcançá-la. E, na minha opinião, é issO que é boriito na juventude,
inclusive quando vem embandeirada para a praça, porque
ela vem criando, com a sua alegria, a beleza do seu próprio
futuro. Sartre já dizia, com uma sabedoria sereníssima, q:Ue
"nada nos vincula ao futuro, salvo um fiõ: a esperança". Realmente, se não tivermos esperança, não teremos qualquer ligação com o futuro. É essa a esperança. Nâo a minha individual,
não a minha particularíssima esperança, mas a esperança que
veio à praç_a,_ a esperança do povo brasileiro, a esperança
jovem, de- carã pintada! Essa é a nossa felicidade, não a que
já está realizada, mas a que é precisamente a nossa felicidade,
porque a estamos construindo com as mãos de no~sos filhos.
Essa é a grande beleza do momento democrático que__estamos
vi\76ndol
Vou encerrar o meu pronunciamento, deixando uma palavra ao Presidente da República, Doutor Fernando Collor de
·Mello: á fetlúõcia Juridicamente é uriiàto unilãteral, personalíssimo, sagrado, inegociável.
Senhor Presidente da República~ preste_ bem ate?_c.;:_ão:
VoSsa Excelência ilão precisa renunciar. Ninguém neste País
tem o direito sequer de exigir de Vossa Excelênci~ a ren~_ncia.
-vossa Excelência tem o direito à renúncia; sagrada, intocável,
unilateral e personalíssimat Pelo amor_ de Deus! P·ela digni-dade dã. riossa Pátria! Não neiocie··o-inegocíável, não venda-
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a alma ao diabo, não consuma a perfídia e o crime, não se
transforme no repúdio definitivo de uma Nação! ,
Faço daqui a Vossa Excelência a formulação de uma
garantia nos limites do caráter político do processo deimpeacbment. Asseguro-lhe que seremos imparciais,- que- abriremos
a mais ampla e sagrada defesa a Vossa Excelência, que realizaremos todas as provas que Vossa Excelênçia entender neces~
sário realizar, que renovaremos as provas que julgar suspeitas
e que ouviremos as suas ponderações e argumentos até o
último lirilite do direito sagrado que Vossa Excelência tem.
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to às suas atribuições cujos melhores momentos foram a Constituinte de 34, a de 46, e, mais recentem~nte.z.. a de 1988.
Constata-se agora nos municípios brasileiros um estágiojamais alcançad9, em q'ue pese a gravidade de nossa crise
política e económica. De qualquer forma, tem agora o poder
municipal os instrumentos de autogestão e de promoção do
desenvolvimento, os quais a Constituição de 1967 havia centralizado no Governo Federal. Detêm os municípios a ·mularidade de suas competências privativas,· com ··sua autOnomia·
preceituada nos artigos)8 e 29 de nossa Carta Magna. Tal
Mas não,_- em nome da nossa Pátria, da sua e da minha
autonomia fundamenta-se na capacidade do Município de au-nunca negocie o inegociável: a sua renúncia! (Muito bem!
~o-organizar-se, especialn}eflt~_ por meio da promulgação de
Palmas)
'
· sua lei Orgânica, na capacidade de autogovernO, Com a eleição
livre e garantida do seu prefeito, do vice e dos vereadores ..
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
na capacidade de legislar, concretiZada na aprovação de leis
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
municipais e de leis suplementares,- na capacidade de auto-ad-::
S. E~ no momento lião se encontra presente no plenário.
ministração, e, finalmente, na sua autonomia financeira, com
melhor
distribuição dos tributos e liberdade na aplicação de
O SR. PRESIDENTE (Valmir OCampclo) -Concedo a
su"-srendas ...
palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma v_e;rdadeira demo-_
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o seguin·
cracia não pode prescindir de municípios fortes. O município
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores: hoje, 1"' de
é a célula básica da nossa República Federat4va, e a Câmara
outubro, comem_ora~se em todo o País o "Día Nacional do
Municipal é o órgão legislativo mais próximo dessa comuniVereador'". instituído pela Lei n' 7.212, de 20 de julho de
dade. Por tudo isso, quis o legislador, ao instituir o ••Dia
1984. Trata-se de uma data relevante, cujo significado não
Nacional do Vereador", render uma homenagem àquele que
poderia jamais passar despercebido, especialmente agora,
zela, que luta diuturnamente pelo bem-estar de sua co"muniquando o País começa a superar sua crise política.
dade. E com satisfação, com reconhecimento, com em<;>ção,
Quero registrar inicialmente, Sr. Presidente, a minha saaté, que me junto a essa homenagem, parabenizando os milhatisfação em tratar desse assunto que me é tão caro e tão_
res de vere-adores Prasileiros das grandes metrópoles e dos
gratificante. Eleita Vereadora e01 Belo_HorizQnte, a mais vomunicípios intéri0r3nos, por Sua luta em favor da comunidade,
tada no pleito municipal, iniciei minha carreira política, sustenem todos os quadrantes do nosso território.
tada na experiência adquirida na tribuna do Legislativo MuniEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente_~
cipal, determinante na fórmação política no contato direto
com as dificuldades populares.
O SR. PRESIDENTE (Yalmir Campelo) -Concedo a
Correspondendo aos anseios da população carente, foi,
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
~sem dúvida alguma, o Legislativo Municipal o fundamento
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
dos alicerces de minha vida pública e de meus compromissos
discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Seiütdores, a· organipolíticos.
zação das Nações Unidas declarou a década de 90 como a
Por ter experiência nos três níveis de representação parla"Década Internacional para a Redução de Desastres Naciomentar- Câmara Municipal, Assembléia Legislativa, Câmanais". Segundo a declaração da ONU, o período que estamos
ra dos Deputados - , fico à vontade para dar o meu testemuvivendo, desde janeiro de 1990 até o final Oo século~ inclu_irá
nho sobre a importância do Poder Legislativo Mmucipal. Se
a Defesa Civil como instrumento de primordial importânciaa Assembléia e o_ Congresso Nacional têm poderes mais ampara redUzir as calamidades públicas, em nível internacional.
plos e maior base juriSdicional, deve-se lembrar que o MuniA Defesa Civil te~ merecido atenção especial dos govercípio é a 'Célula hásica da nacionalidade, e que o Vereador,
nos em todos os pafses do mundo e, no Brasil, a Constituição
entre todos os representantes do povo, é o que melhor conhece
Federal estabeleceu, dentre ·as competêncías da União, a de
os problemas de sua comunidade. A Câmara Municipal é
"planejare promover a defesa permanente contra calamidades
o órgão representativo mais próxini.o da popülação, e o Vereapúblicas, especialmente as secas e as inundações". Para tanto,
dor, mantendo conta to permanente com o eleitorado e o povo
em geral, adquire uma vivência que freqüerifeniê":rYté o isenta - faz-se necessária a criação da carreira do especialista em De_fesa Civil, congregando aqueles servidores públicos que se dedide pesquisas e estudos para determinar as prioridades locais.
cam a essa atividade de valor inquestionável para a segurança
A melhor compreensão do papel do Vereador leva-nos
nacional.
a relembrar a tiadição de luta dos municípios brasileiros por
A institucionalização da Defesa ·civil ocorreu a partir
maior autonomia, desde os tempo$ do Brasil Colônia, quando
os poderes locais já extrapolavam as atribuições descritas nas
da Segunda Guerra Mundial, quando se verificou que substanOrdenações Filipinas.
cial. contingente da população civil ficou involuntariamente
O abandono do Brasil à sua própria s_orte fortaleceu o
envolvido pelos conflitõs armados, necessitando de abrigo e
sentimento nativista e a representação municipal, cujos limites
proteção. Mundialmente. a organização -da Defesa Cívir Se
processa como um sistema aberto, que reúne a sociedade
eram mais amplos do que os impOstos aos "Consélhos".:PortuM
juntamente com· seus líderes, contando com os recursos comugueses. No Império, embora perdessem poder para as asse;mnitários e com a tutela e ação supletiva dos governos, visando
bléias legislativas, as Câmaras Municipais- deram forte contribuição ao nosso movimento de independência. A República
à segurança da coletividade e aO fortaleciinento do poder
deu aos municípios e aos vereadores um tratam~nto d_e respei- _ nacional.
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Sr. Presidente, prevenir é melhor do que remediar, é

o que nos ensina a sabedoria popular. Quando um de-sastre
provoca estado de emergência ou de calamidade pública em
alguma localidade, causando danos humanos, materiais_ ou
ambientais, São-sempre grandes os prejuízos económicos e_
sociais. A comunidade ê invariavelmente afetada, ficando seus
membros fatalmente privados de suas necessidades e atividaR
des básicas. Cria-se, então, um estado de dependência e de
paralisação da capacidade produtiva local. Entretanto, muitas
dessas situações poderiam ser evitadas, oü minimizadas, através de ações preventivas, tanto por parte dos governos, quanto
das próprias comunidades.
No Nordeste brasileiro, o meu povo bem conhece as coo~
seqüências das secas prolongadas, que destróem o pasto e
as plantações, diziniairf õ gado e obrigam as famílias ·a abandonar suas casas à procura de outras terras, onde possam
sobreviver. Apesar dos planos de recuperação e valorização
da área, assim como dos programas de combate às causas
da seca, que incluem a construção de açudes e represas, o
problema permanece. Da mesma forma. quando as chuvas
se intensificam·, em determinados períodos do ano, provocam
enchentes e inundações que causam grandes prejuízos à lavoura, isolam comunidades, deixam famí1íãs -inteiras desabrigadas, derrubam casas e barracos, levando os pertences de seus
moradores e ocasionando danos irreparáveis.
-Nenhum homem, nenhuma comunidade, nenhum povo
está imune aos imprevisto~. poiS o cOriti"olc absoluto dos acontecimentos é impossível. Logo, estamos sempre sujeitos aos
fenómenos naturais c ficamõS vulneráveis· aos-desastres produzidos tanto pelo homem quanto pela natureza. Porém, somOs
capazes de agir de forma preventiva, quando temos em mãos
os dados sobre a realidade e os instrumentos_ de ação que
nos permitem mínimizar as consCC(Uéildas das catástrofes e
dos flagelos que nos advêm.
A Defesa Civir é a segurimça~dã população e de seus
bens. É, antes de tudo, um dever de todos para com todos.
Somos todos responsáveis pela preservação do bcm~estar social, e, para combater as calamidades e reduzir os desastres
nacionais, podemos nos armar com planejamcnto, racionalidade, execução de obras de infra~estrutura e formação de
especialistas capacitados. Podemos nos antecipar aos- fatos,
para não termos que improvisar no momento da dificuldade.
Uma vez bem equipados, com mão-de~obra treinada e especializada na carreira de Defesa Civil, certamente será men_os
custoso vencer as adversidades, tanto na fase preventiva, quan~
to nas de socorro, assistência e recUperação das áreas atingidas.
Com o objetivo de planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, o Governo brasileiro
criou o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, integrando a atu_ação dos órgãos e entidades públicas e pÍ'ivadas
que, no Território Nacional, exerçam atividadcs de planeja~
mento, coordenação e execução das medidas de assistência
às populações atingidas. A situação de emergência se caracteriza por fatores adversos anormais que podem vir a provocar
calamidade pública, quando, então, a população se vê privada
de suas necessidades básicas e afetada em suas atividades,
com ameaças às vidas humanas e à segurança de bens materiais.
·
-A competência definida para o SINDEC permite-lhe
atuar tanto por meio de ações preventivas, mínimi.Zarido os
efeitos dos desastres, quanto no momento do acidente, prestando socorro e assistência, e, após o acontecimento, reali-
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zando atividades recuperativas das áreas afetadas. Dentro de
uma perspectiva histórica, pode-se constatar que quanto maior
o investimento na fase preventiva, menores serão as perdas
hum~nas e materiais. Por isso, o SINDEC adotou como politica setorial a prioridade absoluta para a fase preventiva, sem
prejuízo, contudo, das demais f~ses, oferecendo um vasto
leque de serviços e obras de função de Defesa Civil.
Ao atuar na fase preventiva, as ações do SINDEC vão
desde a realização de estudos de risco' e vulnerabilidade até
a implementação de obras de prevenção, tais como obras
de contenção de encostas (escadarias. muros de arrimo, cober~
tura vegetal e outras), obras de infra-estrutura hídrica (cisternas. tanques, açudes, barragens e outras), e obras voltadas
para o interesse comunitário, como abrigos reversíveis, canalização -de rios, drenagens e sistema de alertas,_ além de outr<:..s.
Quanto ao atendimento. no momento do desastre, são
vários os serviços do SINDEC que observam correspondência
com as atividades concernentes à Defesa Civil. Esses serviços
estendem-se desde aqueles relativos à ação de socorro até
os de assistência. onde se incluem a distribuição de alimentos.
cobertores, agasalhos, colchões, abastecimento de água, máquinas, equipamentos e ferramentas, dentre o_utros. Mas as
atividades do SINDEC não se esgotam nos dois momentos
acima, pois a necessidade do restabelecimento da normalidade
da área -ãfetada impõe a recuperação de habitações, pr~dios
públicos e infra-estruturas diversas,
Para assegurar a prevenção e a recuperação nos casos
de situação de emergência ou estado de calamidade pública,
os servidores da Secretaria Especial de Defesa Civil do Ministério da Ação Social estão reivindicando a apresentação de
projeto de lei, com o apoio do Senado Federal, criando a
carreira de Defesa Civil, com o objetivo ele assegurar um
quadro permanente de profissiOnal de serv1dores especializados para o melhor desempenho das funçóes do SINDEC.
Sr. _P_residente, Srs. Senadores, as experiências vividas,
tarú-o em nível nacional quanto mundial, demonstram que
a integração entre Governo e sociedade, no empreendimento
da Defesa Civil, deve pautar~se na promoção de ações preventivas, em consonância com a política nacional para o setor.
Justo se faz, portanto, o pleito dos servidores da Secretaria
E~pecial qe Defesa Civil, pois a criação da carreira específica
proporcionará a segurança necessária para toda a Nação brasileira.
Para que se confirme a declaração da ONU, de que esta~
mos na "Década Internacional para a Redução de Desastres
Nacionais", e para que se cumpram os preceitos constitu~
cionais de defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e inundações, mister se faz que o Brasil
possa contar com profissionais de carreira, aptos a prestar
serviços preventivos e a promov-er ~i mobilização nacional,
sempre que esta se fizer necessária, dentro do objetivo maior
de evitar a perda de vidas humanas e de reduzir danos de
b€ms materiais.
Nesse s... Jttido, erguemos a nossa voz em defesa da região
Nordeste, tantas vezes sacrificada em seu desenvolvimento,
vítima ora de grandes secas ora de terríveis inundações, assim
como de todas as outras regiões e populações atingidas por
calamidades públicas. Erguemos a nossa voz pela formação
de um quadro de servidores públicos especializados em Defesa
Civil, para que possamos tanto socorrer quanto prevenir. garantindo a segurança nacional e o bem-estar em todas as localidades deste imenso Brasil.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores,
analisar as intervenções governamentais no setor agríéola, nos
últimos ano_s, não é missão-fácil. Em primeiro lugar, porque,
durante o atual governo, a bem da verdade, não foram tomadas medidas que, de forma articulada, possam ser consideradas, ou possam representar uma política agrícola, ou uma
política agrária. Em segundo lug<!lr, porque a atuação do governo se caracterizou muito mais.;::omo ação tópica e emergencial
do que como planejamento de médio e de longo prazo.
Nesse sentido, como efetivar caminhos para a ·modernidade? Não existe país moderno, nem pode modernizar-se o
país que, tendo vocação agrícola, não investir forte e planejadamente na sua agricultura.
Um crescimento sustentável, aliado a um _novo modelo
de distribuição de renda e ao crescimento demográfico, exercerá uma grande pressão em termos de demanda de alimentos.
No caso do Brasil, e da América Latina em geral, devemos
considerar a fenomenal demanda reprimida de alimentos, hoje
existente. De acordo com dados disponíveis, no Brasil, hoje,
aproximadamente metade da população sofre de caréncia alimentar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço essas considerações
iniciais, para manife-Star minha preocupação em relação ao
setor agrícola, na perspectiva dos próximos anos, e, particularmente, no que diz respeito aos reflexos sobre a indústria de
fertilizantes, insumos indispensáveiS,- assOcbdos aos insumos
naturais e à ecologia, a uma agricultura moderna e de adequada produtividade.
O atendimento à demanda alimentar exígirã;-de forma
inquestio-náVel, a elevação da produtividade, pois a expansão
da fronteira agrícola, além da limitação no que se refere às
áreas disponíveis, requer altíssimos ínveslimen.tosem infra-estrutura, bem como a preservação do meio ambíente tornará
impraticável o desmatamento de grandes extensões.
A baixa produtividade da agricultura brasileira, resultado, dentre outras razões, da baixa utilização de insumos,
levou_ o País a desenvolver, na década de 1970, a indústria
de fertilizantes.
Essa iniciativa, no entantO, não reverteu_ a sitúaçãó, embora tenha havido reflexos positivos -no aüriiento da produção
agrir:ola. Houve crescimento do consumo de fertilizantes na
década de 1970; no entanto, há decréscimo no período 1980.
Em 1987, consumiram-se, aproximadamente, 9,9 milhões
de toneladas de fertilizantes. Em 1988, esse consumo diminuiu
11,5%, e 12,8% em 1989, sem recuperaÇão ·até o presente.
Em 1991, o uso de fertilizantes foi calculado em 8,8 milhões
de toneladas.
A diminuiÇão~~dos subsídios ao crédito rural, a instabilidade económica e a-recessãO-São os piincípáís fatores respon·
sáveis pela redução da atividade agrícola e, conseqüentemente, pela redução do uso de fertilizantes, afetando segnificativamente a economicidade da indústria responsável pela produção de matérias-primas específicas.
Outros problemas sérios também atingem a produção
de fertilizantes.
De acordo com a Associação Nacional para a Difusão
de Adubos e Corretivos Agtico!as- ANDA - a sazonalidade
- que concentra 60% da demanda de insumos no segundo
semestre - é fator responsável pela elevação dos custos de
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transportes, de armazenamento e pelo aumento da dificuldade
de distribuição; e a localização do maior consumo no CentroOeste torna a indústria de fertilizantes fortemente dependerite
do desempenho da agricultura de uma única região, pois,
mesmo o incremento da utilização de fertilizantes no Norte
e no Nordeste - estimado em mais de 30% - não constitui
impacto muito grande na indústria desse produto como um
todo.
Historicamente, café, soja, cana-de-açúcar e cítricos culturas mais- tecnificadas e que visam ao mercado externo
- são os maiores consumidores de fertilizantes; os produtos
típicos da agricultura de subsistência - mandioca, feij~o e
arroz de sequeiro- têm baixos índides de consumo.
De acordo com a ANDA, o consumo médio de nutrientes
no Brasíl (NPK) retrocedeu à década de 70, isto é, caiu para
52 KG por hectare, quando seria recomendável a utilização
de 100 a 120 KG de NPK, por hectare, nas condições de
clima e solo predominantes no Brasil.
No Brasil, Srs. Senadores, existem três grupos de indús_trias l~gadas à produção de fertilizantes: as produtoras de matéria-prima básica (amónia, enxofre e rocha fosfática), as prOdutoras de matéria-prima iritermediária (ácido nítrico, sulfúrico,
fosfórico, fertilizantes nitrogenados e fosfatados) e as mistura. doras de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). As duas primeiras, ligam-se as grandes empresas, enquanto que da terceira
ocupam-se, predOminaritemé:!nte, a~ pequenas e médias empresas.
Em nosso País, noventa por cento dos fertilizantes nitrogenados são produzidos pelo complexo Petrofértil e Indústria
Carboquímica de Santa Catarina. Os pfodutos fosfatados são
produzidos por várias empresas de capital nacional, ínternacional, estatal e misto, tais como a Fosfértil, Arafértil, Capebrás e outras.
No que se refer,e ao potássio, o Brasil importa praticamente a totalidade do que necessita, pois o possui apenas
nurna. jazida em exploração, no Estado de Sergipe.
A indústria brasileira de fertilizantes apresenta um faturamento anual calculado em 2,0 bilhões de dólares. Sua época
mais alvissareira foi o período de 1970, graças, em grande
'parte, ao crédito rural subsidiado.
As indústrias produtoras de matéria-prima para- fertilizantes_ são dezessete e têm um faturamento anual estimado
em 1,5 bilhão de dólares.
Nestes dois últimos anos, seis fábricas foram fechadas,
quatro suspenderam sua atividade e todas reduziram a produção. Boa parte destas últimas está atuando com 40% de ocíosidade.
O Governo brasileiro, por meio da Petrofértil, detém
cerca de 70% da produção, porém, os preços praticados no
mercado interno conduziram a um significativo aumento da
importação. Mesmo assim, o Orupo Petrofértil, em 1991, obteve um lucro de 2,2 bilhões de dólares.
A importação de fertilizantes a preços menores, de acordo
com alguns representantes da iniciativa privada nacional, é
possível devido à prática do_ dumpiog pelas empresas estrangeiras, graças à coincidência do nosso período de maior demanda com a época de retração da agricultura no hemisfério
norte.
Segt.~:t:tdo o SindiC3.t_o NãciOnal da Indústria de__ Matérias:
Primas, a liberaç~o total da importação de fertilizantes proporcionaria aos consumidores brasileiros um preço apenas dois
por cento menor do que o preço pago pelos fertilizantes brasi-
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leiros, com a agravante de que aumentaria grandemente a
dependência em relação ao mercado externo, além de reduzir
o emprego e a renda no Brasil.
Em 1988, em um m-omento de-eXpanSão do mercado,
foram reduzidas as alíquotas de importação de matérias-primas, porém, a recessão econômica, a conseqüente rctração da produção agrícola e o aumento das importações tiveram
im~ acto negativo soórc as indústrias nacionais.
No que se refere ao esforço de privatização, o processo
deve:ia- ter início eni fevereiro do corrente ano, com a venda
da Goiásfértil, o que não se _dCu. A Fosféftil foi negociada
em 12 de agosto, adquirida :'"Of um consórcio de indústrias
do setor, além do Bamerindus A Arafértil, Ultrafértil e Nitrofértil são parte do programa G! privatização_do segmento.
É claro, porém, que a alit!nação está dirétamfmte ligada
à situação do mercado de fertilizantes no Brasil. No leilão
da Goiasfértil, não houve compradores e novo leilão será
realizado no próximo dia 8 de outubro. Segundo representante
do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para
Fertilizantes, o desinteresse pela compra da empresa deveu-se
à importação com alíquota diminuídas, que estaria inviabilizando a indústria nacional e dificultando o processo de privatização. As restrições do mercado e a ausência de uma política
de incentivos à indúsfriã. nacional de fertiliZantes constituem
os principais entraves ao setor.
Além disso, não improvável a desintegração do setor de
produção de fertilizantes, hoje estruturado em um conjunto
de várias empresas. Basta.que_essas empresas sejam vendidas
separadamente,
Em conclusão, SL Presidente e Srs. SenadOres, a-solução
dos problemas desse segmento não depende exclusivamen_te
da privatização, mas, também, e muito mais, de uma política
de médio e longo prazo para a indústria de fertilizantes, envolvendo não somente a indústria, mas também o setor .agrfcol3
e o interesse dos agricultores.
Sr. Presidente e _Srs. Senadores, a privatização ·cte um
setor vital para a soberania do País deve considerar tanto
aspectos económicos quanto políticos, c a situação vivcntiada
pela indústria de fertilizantes indica a necessidade de maiores
discussões sobre a política a ser estabelecída pelo Governo
Federal para esse segmento.
A possibilidade de desmantelamento da Petrofértil, comprometendo a integração das empresas produtoras, merece
ser analisada com maior profundidade.
Cabe lembrar que não sou contra a privatizaçãO, sr:--pr-eSidente, mas, sim, estou preocupado com a forma como está
sendo fút", pois entendo que o setor de fertiliz-antes é vital
para a recuperação económica da agricultura brasileira, e que
um expressivo invesl11.............. ;Júba.: .J, n--alizado nesse campo
em anos anteriores? não pode ser .JcsperCHç~.do.
Sugiro, portanto, que a Comissão de Assuuw.:: Económicos do Senado Federal ouça representantes c.iv:) vários gn....
pos envolvidos na produção,- comcrcializàção e _utiliz~Ção"
fertilizantes, para discutir a melhor estratégia de privatização
das estatais produtoras de matéria-prima, e encontrar alternativas de solução para essa questão de vital importância paTa
o Brasil. Não podemos esquecer que, de acordo com estudos
do Ministério da Agricultura, no ano 2000, o País precisará
de 140 milhões de toneladas de grãos tão-somente para satisfazer à demanda interna. Segundo os dados do IBGE, hoje,
nossa área plantada é de 70 :milhões de toneladas de grãos.
Mantidos esse-s níveis, no ano 2000, o Brasil pre-cisará impôrtar
75 milhões de toneladas de grãos.
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Não há tempo a perder, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
com soluções apressadas e de efeito duvidoso. O País precisa
-modernizar-se, mas para isso necessita planej_ar sua agricultura, alimentar bem seu povo, produzir e progredir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Preside_nte.
_COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAl{ORES:
-Aureo Mello - Epitácio Cafeteira ...... Henrique Almeida
- Hydekel Freitas - Odacir Soáres.
O SR. PRESIDENTE (Walmir Campelo)- Na presente
sessão terminou o prazo- para apresentação de emendas aos
Projetes de Lei do Senado n""' 112, de 1991, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que.determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano. e 111, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon,
que dispõe sobre a nomeação dos presidentes das institu1Çõ~s
de crédito do Governo Federal.
Aos Projetes não foram oferecidaS emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportunamente.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.)
pORTARIA N• 55, DE 1992
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais, resolve designar ALAOR BARBOSA DOS SANTOS. Assessor Legislativo, PAULA CUNHA
C:ANTO DE MIRANDA, A,n 0 lista Legislativo, MARCO
AURÉLIO DE OLNEIRA, Analista Legislativo, para,_sob
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito
incumbida de apurar os fatos cOnstantes dos Processos n~
12.073/89-0, 12.147/90-7, 15-263/89-4, 15.633/89~6,
15.634/89-2, 5.771/90-0 e3.039/90-0. Senado Federal, 2 de setembro de 1992. Senador Dirceu
Carneiro - Primeiro-Secretário.

o

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRÕDASEN.
N• 57, de 1992
A Diretora-Executiva -do Cdntro de Informática e Preces·
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
acordo com o 1~tt.. ';spõe o Artigo 38 e seus parágrafOs, -d~
Lei8.112190,' no não das atribuições que lhe confere o inciso
VI c XIV ct·, artigo 14, combinado com o § 3~' do artigo
57 do Regul.amento do PRODASEN, aprovado pelo Ato no;o
19, de 197'J, Ja Comissão Diretora do Senado Federal, com
suas altenções posterioreS, reSOlve dispensai:- o servidor RbNALDO LUIZ LEITE OLIVEIRA, Especialista em informática I:-eg_i::-'lltiva/Técnicas de Produção, do Quadro de Pessoal
deste órgão, àa Função em Comissão de Encarregado de Turno, do Setor de Operação de Computador I SOC, da Dfvis~o
u._. :;_:_~;-(')rte Técnico e Oper.ações- DSO, a partir desta. .· Brasnia-DF, 31 de julho de 1992. -Regina Célia Peres
Borges- Diretora-'Executiva.
_
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA
N• 58, DE 1992
A Diretora-Executiva do Céntro de InfÕrmática e Processamento de Dados do Senado Federal -PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV, do art.
14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato.
n9 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em vista decisão
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adotada pelo Conselho de Supervisão do PRODASEN em
reunião realizada no dia 28-7-92, conforme consta do Processo

n' PD0220/92-2, resolve reposicionar o servidor DON ATO
MARTINS BOÁZ, Espedalísta em Admini51rã:Ção Legislativa/Técnicas de Administração, na classe 1~ PL M26, com efeitos financeiros retróatiVós ao dia 1~ de março de 1992.

Informação, na classe l\ PL S39, com efeitos fin-anceiros re~
troativos ao dia 1~ de março de ).992..
_
.
Brasília, 7 de agosto de 1992. -Regi!J.a Célia Peres Borges
- Diretora~Executiva.

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN
N• 60, DE 1992

Brasflia-DF, 7 de agosto de 1992. -Regina Célia Peres
--

Borges- Diretora-ExecutiV:i. --

ATO DA lllRETORA-EXECliTIVA 00 PRO!HSE,_.
N• 59, DE !992
A Diretora-Executiva do Centro âe Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe confere o inciso- XIV, do art.

14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato
? éJ 19, de 1976, da Comissão Diretor"a do Senado Federal,
com suas alterações posteriores, e tendo em vista decisão
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A Diretora~Executiva do_Centro de Informática t: Proces~
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso XIV, do art.
14, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato
n' 19, de 1976, combinado com o art. 1', de 1991, do Presidente
do Conselho de Supervisão do PRODASEN e. tendo em
vista o que consta do Processo PD-000.263/92~3, resolve conceder Progressão Vertical aos servidores relacionados no Anexo
a este Ato, de acordo com o que dispõe os arts. 39 e 13,

adotada pelo Conselho de Supervisão do PRODASEN em
reunião realizada no dia 28-7-92, conforme çQn_sta do Pro_c_e.sso .
PD0797/9!-0, resolve reposicionar a servidora LÚCIA BA-

do Ato n' 54, de 1992, da Diretora-Executiva do PRODASEN.
_
_

TISTA, Especialista em Informática Legislativa/Análise da

-

$ 1 S T E MA

D E_

Brasílía, 7 de agosto de 1992.- Regina Célia Peres Borges
-- --

Diretora~Executiva.
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SERVIDORES PR.wMOV!DOS POR PROGRESSÃO VERTICAL NO PERÍODO DE
01.0: A 01.08.92 - ANEXO AO ATO DA DIREiORA-EXECUTlVA 60/'92,

AI0774R1

NOME DO SERVIDOR

DATA

PADRÃO

ESP ADM LEG/ANALISE DE ADMINISTRAÇÃO

ORLANDO MEIRA TEJO

01-01

S 29

ESP ADM LEG/SECRETARIA

FATIMA N. BARROSO S. CORTES

01-01

M 24

ESP ADM LEG/SECRETARIA

MARIA SOCORRO BEZERRA SATIRO

01-D1

M 24

ESP ADM LEG/SEGURANÇA

EDIMUNDO CRUZ PEREIRA

01-02

B 05

ESP ADM LEG/SEGURANÇA

GILBERTO PEDROSA DOS SANTOS

01-01

B 05

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

CARLOS A. RODRIGUES OLIVEIRA

01-02

B OS

ESP ADM LEG/SERV!ÇOS GERAIS

GERALDA EUTALINA DE ANDRADE

01-01

B OS

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA HELENA FERREIRA SOBRAL

01-02

M 24

ESP ADM LEG/TRElNAMENTO

MARIA A, TEIXEIRA OLIVEIRA

01-03

S 37

DESCRIÇÃO

00 CARGO

EFETIVO
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DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO
ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

NOME 00 SERVIDOR

CATA

ANTONIO CARLOS NOVAES E SILVA

01-01

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

CARLOS ALBERTO GOM!DE

01-05

ESP JNF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

CARLOS ANTONÍCÍ DA SILVA SANTOS 01-06

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

CLEVERSON SILVA

01-02

ESP INF LEG/ ANALISE DA INFORMAÇÃO

JOSE EDUARDO SOBRAL ROLEMBERG

01-03

ESP INF LEG/ ANALISE DA INFORMAÇÃO

JULIÓ CESAR DE SOUZA LEITE

01-0B

s
s
s
s
s
s

ESP INF LEG/DJGJTAÇÃO

FRANCISCA TANIA NOROES

01-02

M 16

ESP JNF LEG/DIGJTAÇÃO

MÁlfRICió FRANCISCO DA SILVA

01-01

M 12

ESP INF LEG/DIGITAÇÃO

PAULA GONÇALVES ATAGIBA LEITE

01-05

M

ESP !NF LEG/OIGITAÇÃO

VARA SOUTO PEREIRA

01-02

M 16

ESP INF LEG/TECN!CAS DE PRODUÇÃO

t:RAN-C:fNE:DS '11..

01-02

J,!

ES?-_ !

JUSSÂRA rl.. FALCÃO JÓRDÃD RAMÓS 01-02

M 1,6

ESP lNF LEG/TECNI CAS DE PRODUÇÃO

MARCOS JOSE MARTINS COSTA

01-06

M 24

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

MARIA CELIA DA SILVA

01-03

M 24

ESP JNF LEG/TECN!CAS DE PRODUÇÃO

MARIA REGINA DE CARVALHO

01-08

M 24

'

~F

LE G/7E0~1 Ct.S

D~
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ATO DA I>IRETORA-EXECUTIYA DO PROD..\SEN
N• 61, 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 inciso XIV, do art. 14,
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19 de
1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas
alterações posteriores, e tendo em vista decisãO ad_õtada pelo
Conselho de SupervísãO do Prodasen em reunião realizada
no dia 14-5-92, conforine consta do Processo PD0389/91-8,
resolve reposicionar o servidor FÁBIO MONTEIRO SOBRAL, Especialista em InformátiCa Legislativa/Análise da
Informação, na classe 5\ PL S24, com efeitos financeiros retroativos ao dia_S de maio de 1992. _
Brasília, 11 de agosto de 1992. - Regina Célia Peres
Borges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETOR-\-EXECUTIVA DO PRODASEN
N• 62, 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 inciso XIV, do art. 14,
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19 de
1976, da ComiSsão Diretóra do Senado Federal, com suas ..

'N'.

FERRE!R.~

PADRÃO
37
33
33
29
33

33

16

16

alterações posteriores, e tendo enl vista dedsão adotada pelo
Conselho da Supervisão do Prodasen em reunião realizada
no dia 14-5<-92, conforme consta do Processo PD0590191-6,
resolve reposicionar o servidor FÁBIO ALEXANDRE FER, REIRA, Especialista em lnformática Legislativa/Análise da
Informação, na classe 4~, PL S27, com efeitos financeiroS retroativos ao dia 4 de junho de 1992.
Brasilia, 11 de agosto de 1992. .,- Regina Célia Peres
Borges, Direto~a-Executiva.
ATO DA ll!RETORA-EXECUTIVA DO PRODASE:'<
N• 63, DE 1992

A Diretora-Executiva do Centro de Informátiva ·e Processamento de bãdos do Senado Fe:~:I~ral - Pr9dasen, qo uso
das atribuições que lhe conferem o inciso XIV, do art. 14,
do Regulamento' do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19, de
1976, combinado com o art. 3•, do Ato 12, de 1992, ambos
'da Comissão Diretora do Senado Federal, considerando o
que dispõe do art. 16, do Ato 1, de 1991, do Presidente do
Conselho de Supervisão do Prodasen e, tendo em vista o
que consta do Processo PD 000.263/92-3, resolve conceder
PROGRESSÃO, ao servidores abaixo relacionados, relativa
ao exercício de 1991, de acordo com o que dispQe o art.
~. do Ato 54, de 1992, da Dfretora"-Executiva do Prodasen.

PIÁRIO DO CONGRESSO NÁC!ON~L (Seç~o II)
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Progreaao Uorlzoo.tal
Nome do Servidor
Domingos Vellasco Neto
Esp. Adm. Leg/Segurança
Leg.(r~nlcas

de Produção

Luiz Soares da Costa
E"P· Adm. Leg!Análisc de Admlnl:'ltração

Data

Pactrao

01-"2

B03

01-"2

M 14

01.Q6

S40

01-"2

B 05

Progressão Vertical

Rosa Maria J. Bispo da Silva
F.sp. Adm. Lcg/Scrvlços Gerais

Brasi1ia, 11 de agosto de 1992. Borges Diretora-Executiva.
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ATO DADIRETORA-l·:Xt:CUTIVA DO l'ROOASEN

Marcos Carneiro Leite
Esp. Inf.

Se~ta-feira

Regina Célia Peres

N• 65, DE 1992
A Diretora~Executiva do Cen~ro de InformátiCa-e"Pi"oCessamento de Dados do Senado Federal::- Prodasen, de acofdo
com o que dispõe o are 38e seus parágrafos, da Lei n' 8.112!90,
e no uso das atribu_ições que lhe confere o inciso Vl e XIV
do Art. 14, combinado com o§ 3' do art. 57_do.Regulamento
do Prodasen, aprovado pelo Ato n"' 19, de 1976, da Comissão
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
resolve:
1-Tornar sem efeito, a partir desta data, o Ato 118,
de 1991, que designóu o servidor NJLSON SILVA DE ALMEIDA, Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de
Produção, do Quadro de Pessoal deste órgão;para substituir
o Encarregado_de Turno, turno da noite, do Setorde Operação
de Computador ---SOe~- da Divisão- de Suporte Técnico e
Operações- DSO.

2- Designar o servidor, CARLOS ROBERTO. BORATO DA I)[RETORA-EXECUTIVA DO PRODASF.:-1
GES MOTT A, Especialista em Informática Legislativa/Técw
N• 64, DE 1992
nica:s de PrOdUÇ'ãO, do Quadro de _Pes_so_al deste órgão, para
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces- substituir, em seus af<iStamentos ou impedimentos regulamensamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, de acordo tares, o Encarregado de Turno, turno da noite, do setor de
com o que dispõe o art. 38, da Lei n• 8.112(90, e no uso
Operação de Computador - SOC, da Divisão de Suporte
das atribuições que lhe conferem os incisos VI e XIV do
Técnico e Operações- DSO, a-partir desta data.
art. 14, combinado com o § 3• do art. 57 do Regulamento
Brasília-DF, 11 de agosto de 1992. -Regina Célia Peres
do Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão
Borges, Diretora-Executiva.
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
ATO DA DJRETORA-EXECt!Tf\i,\ 00 l'RODASEN
resolve:
__ _
_
N' 66, DE 1992
l-Tornar sem efeito, a partir desta- data, o Ato J9, -A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Procesde !992, que designou o servidor JOSÉ ROBERTO CEOL!N,
Especialista ein Admini!;tração Legislativa/Análise da Admi- samento de í:fãdos do Senàd.O "í<eder~l ......:..-Prodasen, -nO uso
das atribUições que lhe conferem o inciso XIV, do art. 14,
nistração, do Quadro de Pessoal do Prodasen, para substituir
do Regulamentç do Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976,
o Coordenador da Coordenação de RecursOs HUmanOs combinado corri o art. 39 , do Ato 12. de 1992, ambos da
CRH, da Divisãó Aaministrativa e Finánc-ei:fa!DAF.
2-Designar o servidor LUIZ CESAR DA ROCHA Comissão Diretora do Sendo Federal, considerando o que
dispõe o art. 16, do Ato I, de 1991, do Presidente do Conselho
FONSECA, Especialista em Administração Legislativa/Análise da Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, de Supervisão do Prodasen e, tendo em vista o que ·ronsta
para substituir, em seus afastamentos ou impedimentos regula- do Processo PD 000.263192-3 reSolve conceder progressão homentares, o Coordenador da Coordenação de Recqr!iOS -_ rizontal aos servidores relacionados po Anexo a este Ato,
CRH, da Divisão Administração e Financeira!DÃF, a partir de acordo com o que díspõem Os Arts. 2"' e 11, do Ato n~
54, de 1992, da Diretora-Executiva do Prodasen~
desta data:
· Brasi1ia, 13 de agosto de 1992. - Regina Célia Peres
Brasília-DF, 11 de agosto de 1992.- Regina Celia Peres
~orges, Diretoni-Executiva.
Borges Diretor3-EXecutiva.

PRODASEN

SISTEMA

D E

P AG AME H1 O

PAG.
13/08/92

PRODASEN - RJU
SER'JIDORES PROMOVIDOS POR PROGP.ESSÃO HORIZONTAL !:{O~i'ER!ODO,.
DE 01.01 A 01.08.92c~ ATO DA Dl.RETORA~EXECUEVA-,6ô(92.
.

DESCRIÇÃO 00 CARGO EFETIVO

NOME DO SERVIDOR

DATA

ADVOGADO

MARLV M. C. ALBUQUERQUE

01-07

I ARQUITETD

TERESA C. BAHIA FREIRE GENNARI 01-0!;.

PADRÃO

s

40

. S" SB
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DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO

NOME DO SERVIDOR

DATA

BIBLIOTECARIO

MIRIAN G. VELOSO JNNECCO

01-01

ENGENHEIRO

ANTONIO JOSE BROCHADO DA COSTA 01-02

S 35

ESP ADM LEG/ANAL!SE OE ADMINISTRAÇÃO

ANA MARIA MERLO MARENGO

01-03

s

36

ESP ADM LEG/ ANALISE OE ADMINISTRAÇÃO

MARIA COELI BARBOSA CAMPOS

01-08

s

39

ESP ADM LEG/ ANALISE OE ADMINISTRAÇÃO

MARIA GORETTI BESSA CASTILHO

01-03

39

MARIA LOPES TEIXEIRA

01-01

ESP ADM LEG/ANALISE DE ADMINISTRAÇÃO

PAULO FERNANDO SANTOS MONIZ

01-01

ESP ADM LEG/ANAL!SE OE ADMINISTRAÇÃO

PEDRO JORGE MORE TI ·

01-03

ESP ADM LEG/ANALISE OE ADMINISTRAÇÃO

SILVIA R. MARQUES MAGALHÃES

01-01

s
s
s
s
s

ESP ADM LEG/DESENHO

ANTONIO AUGUSTO PIMENTEL

01-01

f{.

ESP ADM LEG/DESENHO

ELIAS SIQUEIRA MENDES

01-02

M 21

ESP ADM LEG/MANUTENÇÃO

JOÃO MÀRCOS PINTO

01-02

M 18

ESP AOM LEG/MANUTENÇÃO

JOSE DE ARAUJO CARDOSO

01-05

~·

25

ESP AOM LEG/SECRETARJ A

EDILAMAR OE OL.lVEIRA NOS REGA

01-07

r.'.

25

ESP AOM LEG/SECRETAR!A

MARIA BEATRIZ BRAGA DE FARIA

01-02

r.:

25

ESP ADM LEG/SECRETARIA

MARIA LUCIA FREITAS OE SOUZA

01-02

~·

22

ESP ADW.

PlARIA SEBASTIANA DE W.ELO

01-03

1,' 27'

01-02

~·

25
27

ESP

AD~\

LEG/ ANAL! SE DE ADMINISTRAÇÃO

L::G/SECREi AR .I: A

v. s

PADRÃO

s

30

34
35
40
34

23

E.SP t.Drl' LEG/SECRETAR.:A

W.ARiA

ES? ADil LEG/SECRETARIA

MAYRA LUCIA LACERDA

01-07

~·

ESP ADI>' LEG/SECRETAR!A

RAOU::L VIEIRA P!NH!':IRD

01-02

u 23.

ESP ÀDM

ROSANGELA CARN:!RD o=: ORVALf-'0 01-07

~~

ESP. ADM LEG/SECRETARZA

VAN!A MARIA CASTRO FERNANDES

01-01

M 22

ESP ADM LEG/SEGURANÇA

ANTON:O RODRIGUES NETO

01-02

B OS

·ESP ADM LEG/SEGURANÇA

ANTONIO VIEIRA

01-02

B 07

ESP AOM LEG/SEGURANÇA

EOMAR FERNANDES CAVALCANTE

01-03

B 12

~EG/SECRET.AR!A

LI-

ROCCA R

M!RA~OA

22
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DESCRIÇÃO DO CARGO EFETIVO

NOME DO SERVIDOR

DATA

ESP ADM L:G/SEGURANÇA

JOSE AR!MATEA ASSIS OLIVEIRA

01-01

B 07

ESP ADM LEG/SEGURANÇA

JOSE PEREIRA DA SILVA

01-05

B 12

ESP ADM lEG/SEGURANÇA

JOSE SOARES DE OLIVE.IRA

01-01

5 06

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

ARACE DE JESUS MÚNIZ

01-02

B 07

'ESP ADM LEG/SERVIÇO$ GERAIS

ERIVALDO DE HOLANDA

01-02

B 07

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

GECI DE JESUS

01-02

B 06

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

HEBER OLIVEIRA LIMA

01-01

B 03

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

IVANILDA DA SILVA VIANA

01-01

B 04

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

JOÃO BATISTA MACHADO

01-03

B 12

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

MARIA DA CONCEIÇAO.MARQUES

01-02

5 07

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

PEDRO RICARDO MELO

01-08

B 11

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

RAIMUNDA MARTINS DOS ANJOS

D1-02

B 08

ESP ADM LEG/SERVIÇOS GERAIS

WASHINGTON SZERVINSK SILVA

01-03

B 12

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR

01-02

M

ESP ADM LEG/TECNICAS OE ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO LUIS BARBOSA XAVIER

01-01

M 14

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

CREUZA RIBEIRO NEVES

. 01-01

M 21

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

CRISTINA JULIA FORTES LOBATO

01-02

M 19

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

CUSTODIO SALATIEL SANTOS DIAS

01-03

M 19

ESP ADM LEG/TECNICAS OE ADMINISTRAÇÃO

DOMINGOS ARAUJO OCS SANTOS

01-02

M 19

ESP ADM LEG/TECN!CAS OE ADMINISTRAÇÃO

DONATO MA.RTINS BOAZ

01-03

M 27

ESP ADM LEG/TECN!CAS OE ADMINISTRAÇÃO

EUNICE BARBARA DE L:MA

01-06

M 27

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO AUGUSTO SILVEIRA FILHO

01-01

M 13

ESP ADM LEG/TECN!CAS DE ADMINISTRAÇÃO

JUAREZ DE OLIVEIRA

01-02

M 14

LEA~

PADRÃO

17

ESP ADM LEG/TECNICAS OE AOMI NI STRAÇÃO

MARIA CRISTINA HOLANDA NERY

01-03

M 13

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

MARIZETE DOS SANTOS

01-01

M 17.

ESP ADM 'LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

MiGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO

01-01

M 21

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

RAIMUNDO CARDOSO .A,RAUJO FILHO

01-03

M 16

ESP ADM LEG/TECNICAS DE ADMINISTRAÇÃO

RICARDO MARINHO LEITE CHAVES

01-02

M 17
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ESP ADM LEG/TREINAMENTO

NOME DO SERVIDOR

DATA

PADRÃO

ALENICE DE SA SOUSA

01-03

S 31

ESP ADM LEG/TREINAMENTO

ANDREA A. MAGALHÃES LACERDA

. 01-07

S 36

ESP ADM LEG/TRE!NkMENTO

LUIZA SUGUINO

01-03

S 36

ESP ADM LEG/TREINAMENTO

MARIA T. MARANHENSE C. REBELLO 01-08

S 36

ESP ADM LEG/TREINAMENID

SUELI DAS GRAÇAS VIEIRA NUNES

01-05

S 36

ESP ADM LEG/TRE!NAMENTO

TANIA SILVIA TEIXEIRA

01-07

S 32

ESP INF LEG/ANALISE.DA INFORMAÇÃO

ALCIONE SILVA ROMERO

01-01

S 40

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

AMERlCD MUNHOZ JUNIOR

01-()2

S 39

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO .

ANGELA MARIA JARDIM

01-01

S 36

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

ANTONIO CARLOS· FERREIRA SILVA

01-02

S 40.

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

BIBIANA TEX!DOR CANTAS

01-01

S 32

......CARLOS EDUARDO BDRATTO PDSTIGA 01-02

S 26

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO
ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

CONSTANTIN METAXA KLAD!S

01-02

S 32

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

CYRO DA COSTA BASTOS

01-05

S 40

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

DEANA C. COUTINHO S GUEDES

01-Q<

S 36

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

DENISE DE FARIA PEREIRA·

01-02·

S 31

DEOMAI< R2SADO

01-02

S 36

O1-0S

S 36

01co"6

S 30

01-02

S .38

ES? INF LEG/ANALISE DA

INFOR~~AÇÃO

ESP !NF LEG/ANAL!SE DA INFORM.<.ÇÃO

.... t·DUARPO rMGALHAES DE LACE RDA

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

.ELZIT~ CR!SOSTOMO DE MACEDO

ESP INF LEG/ANAL!SE DA INFORMAÇÃO

.HELEN~

ESP IN'=' LEG/ANAL!SE DA INFORPr".AÇÃO

RO:JlUGUES BARROS.

tRACEM! VASQUES OE Ti~~NEZES

or-o.c - s·

3ê

o:-:::

s

JOSE }.. Dt.RR::.IRA.S OL!VE!RA

01-ç.·

S S2

JOSE

G"c-02

S 35

01-02

S 40

..LEOf'OLDO pERES TORELLY.

.01-07

S.35

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

LILIANE SANTOS DA SILVA

Ol-02

S 30

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

LUCIA BATISTA

01-03

S 40

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

LUIZ EDUARDO DA SILVA TOSTES

01-02

S 27

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

MARCELO CAVALCANTI ARRUDA

01-05

S 36

ESP INF LEG/ANALlSE DA INFORMAÇÃO

MARIA TEREZINHA MELO P!MENTEL

01-05

S 36

ESP=' !NF LEG/ANAi..!SE DA INFORf..':l.ÇÃO

ESP lN•

LEG/AN~L!~E

DA !NFQR,AÇÃO

ESP IN= LEG/ANALISE DA IN=ORf.~t.Ç~Q

A~~=:LIO

PADILHA BATISTA

. ,JOSE P&'J-0 Do AZEVEDO

.::;g- _

ESP INF U:G/ANAL-;S:: ~A_ p,.;=çg~JIA.ÇÃ::.

ESP INF LEG/ANALISE

~A, INFQRMAÇ~O.
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MARIO SERGIO PEREIRA MARTINS

DATA
01-03

PADRÃO
S 30

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

MYRIAM DIAS MORATO DE MENEZES

01-01

S 35

ESP INF LEG/ANALISE OA INFORMAÇÃO

NOEMIA KEIKO SAKAI

01-01

S 38

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

PAULO HUMBERTO XAVIER CANALE

01-,)2 .. -S -3ô

· ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

SONIA ELEONDRA COSTA MEDEIROS

01-DS

S 35

ESP INF LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

SUELENA M. MOURA ARAUJO FARIA

01-05

S 34

THEOMAR NICOLAU MORHY

01-01

S 35

ESP INF LEG/ ANALISE DA INFORMAÇÃO -

WELSON ANDRE DE OLIVEIRA

01-01

s

36

ESP INF. LEG/ANAL!SE DA INFORMAÇÃO

YEDA MARIA SAFE MATOS COUTINHO 01-01

s

39

ESP INF LEG/DIGITAÇÃO

AORIANA LABOISSIERE

01-02

M 13

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

CIRO FERREIRA ALBERNAS

01-02

M 15

ESP INF LEG/DIGITAÇÃO

DALILA CHAGAS DE ASSIS

01-08

M 17

ESP INF LEG/DIGITAÇÃO

FATIMA DE LOURDES DOS SANTOS

01-02

M 15

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

GALILEO NASCIMENTO FILHO

01-01

M 15

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

HELI PEREIRA DUARTE

01-05

M 17

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

IVONE DUAIL!BE ZANCHETTA

01-05 .. M 17

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

JAMILSON PIRES SATHLER

01-01

M 13

01-02

M 13

ESP

I~F

LEG/ANALISE DA INFORMAÇÃO

ESP INF LEG/DIGITAÇÃO

-MARIA DE LURDES MOREIRA PAIVA

ESP INF LEG/OIGITAÇÃO

MARIELCE $ANTOS MARTINS

01-03

M 19

eSP INF LEG/DIGITAÇÃO

ZELMA DE OLIVEIRA CARDOSO

01-06

M 19

ESP INF LEG/OIG!TAÇÃO

ZILDA S. REZENDE R. TEIXEIRA

01-02

M 13

ESP INF LEG/TECNICAS OE PRODUÇÃO

ALEXANDRE FREITAS SANTOS LANG

01-01

· M 18

ESP INF LEG/TECNICAS OE PRODVÇÃO

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

01-02

M 21

ESP !NF LEG/TECN!CAS DE PRODUÇÃO

CARLOS ROBERTO BORGES MOTTA

01~02.

.M 15

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

DJANlRA ·CAVALCANTI DE OLIVEIRA 01-03

M 22

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

EDSON DE JESUS ALMEIDA

01-01

M 21

ESP INF LEG/TECN!CAS DE PRODUÇÃO.

EL1ANA DA SILVA LONGO

01 -os

_M 22·

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

HEITOR LEOUR

01-Ó2

M 23

ESP INF LEG/TECNICAS OE PRODUÇÃO

HELIO FERREIRA LIMA

01-03

M 23

ESP INF LEG!TECNICAS DE PRODUÇÃO

JAIRO SABACK FILHO

01-02

M 15

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

JORGE LUIZ SOUSA DIAS

01-01

M 17
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NCME 00 SERVIDOR

~A7:..

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

JOSE CARLOS PEDROSA BETONICO

01-03

M 25

ESP I NF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

JOSE WELLINGTON OLIVEIRA REGO

01-02

M 18

ESP INF LEG/TECNJCAS OE PRODUÇÃO

LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO

01-02

M 21

ESP INF LEG/TECNJCAS DE PRODUÇÃO

MARCIA MIRANDA CRUZ

01-02

M 14

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

MARCO ANTONIO NASCENTE

01-01

M 16

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

MARCOS CARN<'IRO LEITE

01-C2

M

15

.ESP INF LEGITECNICAS DE PRODUÇÃO

MARCOS FEITOSA ROCHA

01-0S

.. M

23

PAOR~O

ESP JNF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

MARIA CANDJDA CARDOSO GASTALHD 01-01

M 21

ESP INF LEG/TECNICAS OE PRODUÇÃO

MARIA DAS GRAÇAS TAKANO

01-04

M 23

ESP INF LEG/TECNI CAS DE PRODUÇÃO

NILSON SILVA DE ALMEIDA

01-02

M 22

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

SILVIO FERREIRA ALBERNAZ

01-05

M 26

ESP INF LEG/TECNICAS DE PRODUÇÃO

VICTOR GUIMARAES VIEIRA

01-05

M 21

ESP I NF LEG/TECNI CAS TELEF ROCESSAMENTO

OSELIO .SANTANA CESAR

01-07

M 27

M!':DICO

CANTIDJO

01-01

s 40

PSICOLO.GO

MARIA O. PAULA PORTO F PEIXOTO 01-01

· S :>6

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO I'RODASEN
N<67, OE 1992
A Diretora-Executiva do Centro de informática e Preces·

sarnento de Dados do Senado feder~! ,...:. )RODASEN, de
. acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n' 8.112/90,
e no uso das atribuições que lhe conferem os incisos_ v~- e
XIV do artigo 14, combinado com o § 3' do artigo 57 do
Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato N' 19,
de 1976, da Cqmissao Diretora do Senado Federal, _com suas
alterações posteriores, Resolve:
-1 - Tornar sem efeito, a partir desta data, o Ato n9

· 116/91, que designou a servidora FRANCISCA TANIA NO-

RÓES, Especialista em Informática Legislativ~IDigitação, do
Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir o Encarregado
de Turno, da tarde, do Setor de Entrada de Dados- SED,
da Divisão de Suporte Técnico e OperaÇões/DSO.

2- Designar o servidor CIRO FERREIRA ALBER-

Ll~A

VIEIRA

da Divisão de suPorte Técnico e OperaçÕesiDSO~ a partir
desta data.
Brasflia-DF, 18 de agosto de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretora.-Executiva ..

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PROOASEN
N• 68, DE 1992
.
-A DiretOra-EX:ecUtiva-dõ Centro de Inform-átiCa e Proces-

samento deJ)ados (jQ Senado.Federal -.PRQDA~EN, de
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n' 8.112/9(),
e no uso- das atribuições. que lhe conferem os incisos VI e
XIV do artigo 14, combinado com o § 3' do artigo 57 do
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n919, de 1976,
da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações
posteriores, Resolve;
. __
-· ~
_ .

.l-:- Tornarsemefeito, a partir de 1'-8-92, o Ato n' 117/91,
que designou o servidor HELI PEREIRA DUARTE, Espe-

NAZ, Especialista em Informática Legislativa/Digitação, do
Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir, em seus afasta-mentos ou impedimentos regulamentares, o_ Encarregado de

cialista em Informática Legislativa/DigitaÇão,_ ~o Quadro de
Pessoal deste órgão, para substituir o Encarregado de Turno,
da manhã, c;Jo Setorde Entrada de Dados- SED, da·D_ivisão

Turno, da tarde, do Setor de Entrada de Dados -

de Suporte Técruco

SED,

e Operações/DSO..

Outubro de 1992
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2 - Designar a servidora Z!LDA SQN!A REZENDE
RAINHO TEIXEIRA, Especialista em Informática Legislativa/Digitação, do Quadro de Pe_ssoal deste órgão, para substituir. em seus afastamentos ou impedimentOs regulamentares,
o Encarregado de Turpo, da manP_ã_, do Setor de Entrada
de Dados- SED, da Divisão de Suporte Técnico e Operações!DSO, a partir de 1'-8-92.
Brasílfa-DF, 18 de agosto de 1992.- Regina Célia Pefes
Borges, Diretora-Executiva.
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de Tcleprocessamento- CTP, da Divisão de_Suporte Técnico
. _
e Operações/DSO, a partir desta data.
Brasília-DF, 28 de agosto de 1992.- Regina Célia Peres
Borges, Diretorã-Executiva.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
23• REUNIÃO, REALIZADA
EM 17 DE SETEMBRO DE 1992
Às onze horas do dia dezessetc _de setembro de mil novecentos e noventa e dois, n.a sala de reuniões da Comissão,
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
_Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador
N' 69, DE 1992
Raimundo Lira, com a presença dos Senhores Senadores João
Rocha, Nabor Júnior, José Eduardo, Ronan Tito, Albano
A Diretora-Executiva·do Centro de Informática e ProcesFranco, Mário Covas, Jonas Plllheiro,_ José Richa, Ronaldo
samento de Dadós do Senado Federal - PRODASEN, de
acordo com o que dispõe o artigo 9, inciso II, parágrafo único, Aragão, Meira Filho. Dario Pereira, Levy Pias, Beni Veras,
da Lei n" 8.112/90, e no uso das atribuiçõs que lhe confere José Foga_ça, Moisés Abrão, Louremberg Nunes Rocha, Valos incisos_ VI e XIV do_ artigo 14, combinado com o § 39 mir Campelo, Marco Maciel, João Calmon, Coutinho Jorge,
Elcio Alvares, Maurício Corrêa. Ruv Bace[ar e Cid Sabóia
do artigo 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo
Ato n' 19, de 1976, da ComissãoDíielóra_do Senado Federal, de Carvalho, reúne-se a Comissão de. Assuntos Económicos.
com suas alterações posteriores, Resolve, designar o Servidor Deixam de comparecer os Senhores Senadores Alufzio Bezerra, César Dias, Guilherme Palmeira, Henrique Almeida, NelANTONIO PEDRO DA SILVA, Especialista em Informática
son Wedekin, Júnia Marise, Esperidião Amin e Eduardo SuLegislativarfécnicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste
órgão, para exercer a Função em Coinissão-~de EiiCirfegaaO- plicy. Havendo número regi_mental,_ q Senhor_ Presidente dedo Turno da tarde, do Setor de Operação de Computador clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada por aprovada e. a seguir, concede
- SOC, da DiVisão de Suporte Técnico e OpCrações-DSO,
a palavra ao Senador Ronan Tito, que faz um breve relato
a partir de I' de agosto de 1992.
Brasflia-DF, 21 de agosto de 199L~ Regina Célia Peres a respeitá da viagem que fez ao Canadá representando o
Congresso Nacional na assinatura do acordo da dívida "no
Borges, Diretoia-Executiva.
que tange à Iriãdimplência e juros atrasados até o ano de
1992".
Isto posto~ o Senhor Presidente agradece ao Senador
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
Ronan Tito pelas infOrmações prestadas e, prosseguindo, coN• 70, DE 1992
munica que a reunião destina-se à apreciação do PLC N9
A Diretora-Executiva d_ó Centro de Informática e Proces- 66/92, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de
portos organizados e das instalações_ portuárias e dâ outras
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei ri' 8.112190, providências". Prosseguindo, Sua Excelência passa a palavra
e no uso das atribuições que lht! conferem o_s inCiSOs- VI e ao Senador José Eduardo, relator da matéria, para que leia
XIV do artigo 14, combinado com o § 39 do artigo 57 do
o seu parecer, favorável ao Projeto e contrário às Emendas
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n~ 19, de 1976, de no:» 1 a 29 da Comissão de Constituição e Justiça e de
da ComisSão Diretora do Senado Federal, com _suas _alterações
n~ 10 a 116 oferecidas perante à CAE. Submetida a discussão
posteriores, Resolve: designar o servidor JOSÉ WELLING- a matéria, usam da palavra os Senadores Mário Covas, José
TON DE OLIVEIRA REGO, Especíalísta em Informática Eduardo, Raimundo Lira, Mansueto de Lavor, Ronan TitO
Legislativa!fécnicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste
e Cid Sabóía de Carvalho, sendo concedida vista conjunta
Ç)r_gão, para substituir, cnt se(fS afastamento_s ou.impedimentos
aos Senadores Ronan Tito, Albano Franco, Beni Veras, Dario
regulamentares, o Encarregado de Turno, da manhã, da Coor- Pereirã, Nabor )únior, Cid. Sab<$ia de Cai:valho e Ronaldo
denação de Teleprocessamento- CTP, da Divisão"de Súporte Aragão. A seguir, o Se[lador José Fogaça manifesta o desejo
TéCiiico e O"peiaçóés/DSO,-a partir de 3_ de_ agosto de 1992r
de deixar registrado o seu protesto perante à Presidência uma
Brasília-DF, 28 de agosto_de J992.- R~g]Dâ Célia Peres
vez-que, estando inscrito pará: falar, não lhe fora coricedida
Borges, Diretora-Executiva.
a palavra. O Senhor Presidente esclaiec_e _que não ouvira ·a
solicitação do Seilador José-Fogaça, não Sendo portanto proATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
P9Si_tal o seu esquecimento. Féi_tc;>s os devidos esclarecimentos,
N• 71, DE 1992
Sua Excelência convida o Senador José Fogaça para que faça
sua explanação. Alegando já não haver número suficiente
, A Diretora-Executiv·a do Centro cte Informática e Preces~
Sarnento de Dados do Senado Federal --, PROPASEN, de ·de Senadores para isto, o Senador José Fogaça se recusa a
acordo com o que dispõe o artigo ;38, da Lei n• 8.112190, usar da palavra nestas circunstâncias aceitando, contudo, o
pedido de desculpas do Senhor Presidente. O Senador Cid
e- no uso das _atribuições que lhe conferem os incisos VI e
XIV do artigo 14, combinado com o § 3• do artigo 57 do Sabóia de Carv.ãlho sugere que o Senador José Fogaça seja
Regulamento do Prodasen, aprOvado pelo Ato n~ 19, de 1976, o primeiro inscrito para falar na próxima reunião da Comissão
da Comissão Direto_ra do Senado FedGral, com sua~ alterações que tratará do mesmo assunto, no que é prontamente atendido
posteriores, rcsJ)l'Le, designar o· servidor JORGE PÉREIRA pela Presidência. Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiDOS SANTOS, Especialista em Informática Legislativ31Téc- dente encerra a reullião às treze horas e_quirize minutoS, 1'!1--nicãS. de PrOdução, do Quadro de Pessoal deste órgão, para vrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que,
substituir, em seuS afus_tanie_n_tº_s Q_\lliDpedimentos regulamen- lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
Senador Raimundo Lh::~, Pr~$idente.
tares, o Ericarregado de Turno, da t~rde ~ da Coordenação
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ANEXO Ã ATA DA 23' REUNIÃO DA COMIS·
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS,:REALIZA·
DA EM 17 DE SETEMBRO DE 1992, AS DEZ H()·
RAS RELATIVAAOPLCN•66192, QUE"D!SPOE
SOBRE O REGIME JURÍDICO DA EXPLORA·
ÇÃO DOS PORTOS Q_RGANIZAJ?OS E DAS INSTALAÇÓES PORTUARIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", QUE SE PUBLICA DEV!DAMEN·
TE AUTORIZADA PELO SENHOR PRES!DEN·
TE, SENADOR RAIMUNDO LIRA.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-- Srs. Senado·
res, vamos iniciar a 23a reunião da ComiSsã,o- de ASSt:J.ntos
Econôrnicos.
O item único da pauta, ProjetO de Lei da Câmar~ n"
66/92, 891 na origem, não-terminativo, dispõe sobr.e o reg~:~.ne
jurídico da exploração dos portos organizad_os e d~ _mstalaçoes
portuárias e dá o·e·as providências. Autona do Poder Executivo. Relator: Senador José Eduat:do. O parecer é favorável
ao projeto e contrário às en:endas ?e n"5 1 a 28, da Comissão
de Constituição, Justiça e Ctdadama, e de n(\510 a 117, oferecidas perante a Comissão de Assuntos Econômicos.
Antes de passar a palavra ao Sr. Rel~tor! passo-a ao
Senador Ronan Tito para uma breve cc;>mumcaçao.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente. Srs. Senadores.
Em missão da Presidência do Senado Federal, deveríamos
ter ido ao Canadá para a assinatura do acordo da dívida no
que tange à inadimplência e juros atrasados até __o ano de
1992. Foi indicado o Senador Raimundo Lira), como Presidente da Comissão, e cu, como relator da matéria. Houve
um desencontro; infelizmente não pude ter a companhia do
Senador Raimundo Lira) e tive de representar o Congresso
nessa assinatura.
Passo. a relatar, de maneira sucinta, o que ocorreu em
Montreal e, principalmente,-dizer porque aconteceu em Montreal a assinatura do acordo, e não em Nova Iorque ou Washington.
. , Existe uma lei norte-arriericana qUe cobra uma taxa _sobre
assinatura de contrato~ um tipo· de IOF- que oneraria demais o empréstimo brasileiro. Para evitar a discussão sobre
se essa taxa seria por conta dos banqueiros ou por conta
do Brasil, o Banco Montreal, que é também credor do Brasil,
ofereceu suas dependências para a assinatüradesse contrato,
sem nenhuma despesa de taxas. Por isso, a aSsínãfura Ocorreu
em Montreal.
Quando as coisas acontecem corretamente, há pouco para
narrar. Tudo deu certo. A emissão dos bônus estava correta
e tudo se curripriu da maneira como foi decidida nesta Comissão e referendada, posteriormente, pelo Plenário do Senado
Federal.
Vale ressaltar o discurso fe_ito pelo Embaixador do Brasil,
que falou em nome de todos os brasileiros. Não quero assustar
os membros desta Comissão, mas o discurso tem 15 laudas.
Passo a lê-lo:
"Senhores e senhoras, tenho muito prazer em con.gtatular-me com todas as partes envolvidas no fechamento do bem-sucedido Bond Exchange Agreement,
que cobre o_s juros atrasados do períodO-_ que vai até
31 de dezembro de 1990.
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Esse evento marca mais um passo rumo à completa
normalização das relações entre o Bra::m e a Comunidade Financeira Internacional, bancos privados, instituições multilaterais e agências governamentais. -- Por um lado, a assinatura desse acordo marca,
-certamente, renovada confiança no Brasil por parte
dos seus credores. De nossa parte, ela demonstra a
continuidade do nosso empenho ao tratar dos nossos
problemas econômicos, fundado· em políticas consistentes, ainda que difíceis de implementar.
Espero que, com a assinatura hoje do Bond Exchange Agreement, o entrave tenha sido removido, o
peso aliviado; espero que haja uma cooperação renovada e melhorada entre os bancos comerciais e o Brasil".
-Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, fiz _questcló de ler esse
discurso, antes de colocá-lo nos Anais do Senado Federal,
porque a ordem da discussão da dívida ex_ter_na acont~ce d~sta
maneira; primeiro passa por esta Comtssao; depots va1 ao
Plenário.
·
Quemfez o discurso foi o Embaixador do Brasil no Canadá, Paulo -Cardoso de Oliveira Pires do Rio. Logo ~pós, foi
oferecido um almoço pelo Banco de MontreaL F01 aberto
o prazo até as 16h daquele dia para que, se alguma das partes
não concordasse, pudesse pronunciar-se.
Às 16h5min foi encerrado o livro, foi feita a emissão
dos bônus. Tudo caminhou como havia sido contratado e
referendado por eSta Comissão e, postefíormente, pelo Plenário do Senado.
Era o que tinha de comunicar à Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Muito obri·
·gado ao Senadoi Ronan Tito pelas informaçõeS prestadas à
Comissão de Assuntos Econômicos. Passo, agora, a palavra
ao Senador José Eduardo de Andrade, Relator, para apresentar o relatório e o parecer.
O SR. RELATOR (José Eduardo- Sr. Presidente, o
Projeto de Lei da Câmara n<? 66, de 1992, originário da Presidência da República, estabelece o Regirile Jurídico da Exploração dos Portos Públicos, denominados portos organizados
das instalações portuárias:
Objeto de intensas negociações na Câmara dos Depu,tados, onde tramitou por cerca de um ano e meio, o Projeto
de Lei da Câmara n9 66 sofreu inúmeras alterações, tendo
sidO oferecidos vários substitutivos~ Em sua vefsão final, encaminhada a esta Casa pafa revisão, a proposição tem por escopo
a reestruturação dos portos mediante a criação de órgãos,
como o Conselho de Autoridade Portuária - CAP, e o órgão
de gestão de mão-de-obra do trabalho portuário, que intermediará as relações entre o trabalhador e o operador portuário.
outra criação do projeto.
Ao mesmo tempo em que o Projeto de Lei da Câmara
no 66, de 1992, dispõe sobre o chamado "porto organizado
de uso público", também prevê que a exploração de instalaçõ~s portuárias, dentro ou fora do. porto, poderá dar-se median-te arrendamento ou autorização do poder público, visando ao uso privatfvO, de forma exclusiva, para movimentação
de carga própria ou, de forma mista, para movimentação de
carga própria ou de terceiros.
_
.
- No tocante ao terminal de uso privativo, fora do porto
organizado, a proposição estabelece a forma de transferéncia
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de exploração do serviço público~ criando regras aplicáveis
à hipótese, todas voltadas para o objetivo de conferir ao titular
da autorização total liberdade no exercício da atividade por~
tuária.
Dentre as prindp3.is- inovações intrOduzidas no reginié jurídico de exploração dos portos pelo Projeto de Lei da Câmara no 66, de 1992, cumpre-nos destacar:
lo:>- Existirão, no âmbito do porto organizado, o operador portuário, o órgão de gestão de mão-de-obra do trabalho
portuário e o conselho de autoridade portuária;
2"'-o operador portuário é definido no art. 1", § 1?,

inciso III do Projeto como a pessc & jurídica pré-qualificada
para execução de_.operação portuária na área do porto orga. nizado;
39 - a admiO:iSUaçâo -do porto é pré-qualificada como
operador portuário- art, ~ 9 , § 3~;
4<1- o órgão de gestao da mão-de~obra passa a gerir a
oferta de trabalhadores para a atividade portuária. Compreende uma dirctoria_ executiva, composta por empresários- "os
operadores portuários" - , um conselho de supervisão com~
posto por empresários (213) e trabalhadores (1/3), e uma comissão paritária: de trabalhadores c.crnpresários;
59 - o c;onselho de autoridade portuária. formado por
entes governamentais (1/4), empresários (2/4), e tr~balhadores
(114), estabelecerá as diretrizes para a administração do porto
organizado. A atual estrutura sindical é al~era<;la Cfll!l profundidade. perdendo a exclusividade na oferta de mão~de~obra;
6°- aos empresários é facultado contratar trabalhadores
com vínculo empregatício a prazo indeterminado para os tra~
balhos de estiva, conferência, conserto, bloco e Vigilância,
desde que escolhidos excll!-sivamente dentre os trabalhadores
portuárioS avulsos registrados,
79 - os terminais ·de uso privativo novos têm liberdade
de contratar trabalhadores da forma que julgar melhor, sendo
que _os atuais terminais devem manter a proporção- hoje vig"en~
te entre trabalhadores com vínculo empregatício e avulsos;
89 - é permitido ao operador portuário solicitar ao órgão
çle gestão da máo~de-obra a çessão d~ trabalh~dor portuário
avulso em caráter permanente;·
9" -lnexi:ste qualqUer vínculo empregatício entre o órgão
de gestão da ní.ãd-de..:obra e o·s ti"ahalhadores portuârio·s; ·
'
10- exfstiiá nó -porto' orgailizado. a· fiberdade -tar.ifária,
~m2~tindo a cada_ auto~id~d~ portuária a fixação das tarifas;
11 -o adictonal de tarifa portuária- ATP, J~m sua a\Íquota reduzida de 50% para20% até 1995, tendo a sua aplica'ção destinada .ao porto de otigem~ de forma g·radual, até o
máximo de 70%. ,-a ser alcançado em 1997;
12-é as-segurada, também, a inscrição no _cadàstr.o.do
ói-gão de gest'ão da ·m(o-de-Obrá dos atuais integrantes_ de
forças supletivas;
· · --· - · · : ' 'I3 _:as a:tUàis categotias· dcrionlihadas capatazia, estiva.
cOnfe"rênda,· corisbto dfi lance e bloco, no prazo de cfnco
anos, serão, de forma progressiva, unifica-das em razão do
pfiilCípio da multifuncionalidade do trabalho portuádo.
· 14 -é criadopara Õtrabalhadoi.portuário'avulso o incentivo ao cancelamento do registro profissional mediante o pagamento de indenização no Valor de cinqüenta-milhões de cruzeirbs, iSentã."de tributos federais;' o ·saque do saldo do Fundo
de' Garantia por Tempo de Serviço e mais u_ma complemen~
b.ção de 12 milhões de cruzeir9s à indenização, na hipótese
de o trabalhador avulso constjtuir sociedade comercial que
tenha por objeto o exercíciO daoativídade de operador portuáúo, 'tudo corrigido pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo;
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-~ 15 -as indenizações do trabalhador avulso supramencionadas serão financíadas pelo Adicional de Indenização do
Trabalhador Portuário Avulso- AITP, cuja Vígéncia será de
quatro anos, contados do início" do exercício financeiro seguin~
te ·ao da transformação do projeto em lei;
16- o Adicional de lndenização do Trabalhador Portuário Avulso não incidirá sobre as operações realizadas com
mercadorias cuja origem e destino é o porto brasileiro;
17 - é criado o Fundo de Indenização do Trabalhador
Portuário AVulso- FITP, de natureza contábil, destinado a
prover recursos para as indenizações decorrentes do cancela~
menta do registro do trabalahdor portuário avulso;
18- é assegurada aos atuais trabalhadores portuários em
capatazia, com vínculo empregatício, a inscrição no cadastro
mantido pelo órgão de gestão de mão~de-obra, no caso de
demissão sem justa causa;
19- os serviços de dragagem e sinalização do canal do
porto passam a ser de responsabilidade da União, não mais
compondo as tarifas;
20 - a interven~ão de operadores portuários é dispensada em vários casos prev:istoS nó ait. 89 , § 19 , do projeto
de lei;
21 -os trabalhadores avulsos podem constituir cooperativas para atuar como operadores portuários de uso público
ou privativo;
22- é previsto o desdobraroentu das atuais concessões
para exploração dos porto (art. 48).
Ao Projeto de Lei n9 66/92 foi <,lnexado o_Prcijeto de
Lei da Câmara n9 127/90, ·mediante Requerimento de n9
532/92, dispondo essa proposição ·sobre a alteração do art.
19 do Decreto-Lei n9 6.460, de 2 de maio de 1944, o qual,
por sua vez, regulamenta a construção e a exploração de instaJaçõe.s portuárias rudimentares ..
Análise dos aspectos técnicos e operacionaiS do projeto.
Se- não houver oposição, eu me permitirei pular esta parte,
que analiso questões de ordem técnica. Creio que os Srs.
S_enadores tiveram oportunidade de ler. Nesse caso, eu concluiria já com os comentários _sobre as emendas, a partir da
página 10.
: Das Emendas.
· Foram· apresentadas emendas à_ ComiSsão de Assuntos
Econômicos~ ao Projeto de Lei da Câmara n9 62/92, assim
discriminadas: 52- emendas ~de_ autoria do Senador Albano
Franco; 48 emendas de autoria do Senador Mário Covas;
3 emendas de autoria do Senador Nélson Wedekin; 2 emendas
de.autoria do Senador Antônio Mariz, uma emenda de autoria
do Senador João Calmon e mais uma emenda do Senador
Mário Covas, que foi entregue apenas hoje a este Relator.
- _ O acordo de Lideranças procurou abarcar o máximo de
avanço possivel no momento. Temos consciência de que algumas emendas, pelo seu conteúdo, poderão vir, necessariamente a complementar as eventuais lacunas porventura ocorridas neste projeto de lei. Nesta ocasião, essas emendas, se
transformadas em projetas de le_i específicos, deverão merecer
análise mais acurada, podendo vir a aperfeiçOar o pl'eSeilte
projeto. Conforme ·salientado no início d_e_s_t_e__ Rela_tório, foi
o presente projeto de lei da Câmara-objeto de intensas negociaçõe~ por parte dos empresários, trabalhadores e Governo,
tendo, inclusive, sido ofereciQos.diversos substitutivos. A par
da complexidade que o tema envolvia, buscou-se um consenso,
através de um acordo de lideranças, acordo esse responsável
pela Versão final do projeto, encaminhado pela Câmara dos
Deputados a esta Casa, após Um ano e meio de -tramitaÇão ..
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-:- Não há nada
rio- Regimento. Ele fala com relaçãO a dois re1ãtórios. 'Então
rentes de contradições entre as normas que Podemos constatar
s-erá votado po Plenário aquele que for mais pertinente ao
quando do exame do projeto, sob os aspectos de_ co_n~titucio
assunto, no caso aquela que for à comissão de mérito. Com
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, foram objeto de
relação a esse projeto, a comfSsão de méritq é a Comissão
análise da Comissão de Cónstituição;-Justiça e Cidadania.
de Assuntos Econômícos; e não diz nada se aS emendas que
Relativamente ao mérito, cabe-nos ressaltar que na apresentação do acordo para aprovação do projeto ficou estabe- . foram aprovadas lá podem ou não ser destacadas aqui. Nós
aceitamos que elas possam ser destacadas e discutidas aqui
lecido um compromisso do Governo no sentido de não vetar
no Plenário da Comissão de Assuntos Econõmicos, porque
nenhum de seus itens e isso reforma a noSsa posiç-ão voltada
o Regimento só cita o parecer e não as emendas.
para a manutenção do texto originário da C~mara dos Deputados, pois a intro_d_ução de emendas ao texto traria, necessaO SR. MÁRIO COVAS -Como é que qualificaríamos
riamente, modificaç_ões no cerne do projeto.
as emendas, aqui, para efeito de destaque?
Emendas apresentadas no tocante à criação 4Q Conselho I
de Autoridade Portuária, órgão de gestão da mão-de-obra,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- O Secretário
que tratam da relação capital-trabalho, deverão gerar ruptoras
está informando aqui que as emendas que foram aprovadas
na Comissão de Assuntos Económicos foram 28. Agora nun1:e-_
dos poutos significativos dis_cutidos nªquele acordo, deixando,
assim, o projeto de atender _avançoS importantes nos campos
radas, há as de 1 a 9. De 10 a 28 há uma numeraÇão específica
operacional, técnico, económico e político.
da CCJ. Então, as 28 emendas que foram aprovadas na CernisPor todo o exposto, é o nosso parecer pela aprovação ·· são de Constituição, Justiça e Cidadania podem ser destacadas
aqui.
do Projeto de Lei da Cânú1.ráll~ 66/9'Z, berii-como pela rejeição
de todas as emendas apresentadas a esta Comissão. --O SR. MÁRIO COVAS - Tudo bem, _Sr. Presidente.
É o parecer do relatório.
Só pergunto a V. Ex~ como faço para destacar.
Os -vícios de inconstitudorialidade e as falhas _técnicas, decor-

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)·- Em discussão
0 SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - É só fazer·
o parecer do Senador José Eduardo.
um requerimento de destaque das emendas em bloco. O reO SR. MÁRIO COVAS_ Sr. Presidente, queria um querimento pode fazer referência a todas as eri:ieildas, mas
esclarecimento. O Relator não dá parecer_ sobre as emendas .. ~i~~~~o discutidas isoladamente; o requerimento é que é um
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania?
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, sei que é
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Essas emen- o Plenário.o responsável, mas foi meu requerimento que acadas que foram aprovadas na Comissão de ConstituiÇão, JUstiça
bou trazendo esse projeto à Comissão de Assuntos Económicos. O projeto- teve uma _tramitação longa na Câmara dos
e Cidadania poderão ser destacadas, novamente, para discus"
são aqui na Comissão de Assuntos Económicos.
Deputados, cerca de um ano e meio. Isso, no meu modo
de entender, ao contrário de_nos obrigar a abreviar a discussão
O SR. MÁRIO COVAS- Então, gostaria de um esclareno Senado, nos abre margem para o significado do processo.
cimento feito pelo Relator. O Relator diz, aqui~--em determiQuando o projeto_ chegou ao Senado, ele foi destacado única
nado trecho à págiii-ã 11, "que os vícios de inconstitacionae exclusivamente para a Comissão de Constituição, Justiça
lidade e as falhas técnicas, decorrentes de contradições entre
e Cidadania. Há pelo menos trê_s comissões_de mérito_ nesta
as normas; que pudermos constatar quando do exame do proCasa que me pareciam perfeitamente habilitadas a examinar
jeto, sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
o pfojeto: a Comissão de Infra~Estrutura, a de Assuntos Sotécnica legislativa, foram objeto de análise da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania". Quer dizer que- o Relator -ciais e a de Assuntos Económicos.
Como esta Camisão é a que atua mais, tendo em vista
está de acordo com as mudanças feitas- pela Comissão de
que praticamente todos os projetas passam por ela, ao requeConstituiÇãO, Justiça e Cidadania?
rer, preferi solicitar a audiência desta Comissão. Parecer pouO SR. RELATOR (José Eduardo)- Não. O nosso enco razoável que um problema com todo esse grau de mérito
tendiniento, Senador Mário Covas, é de que essas _emendas
se circunscrevesse_, na sua análise~ à Comissão de Constituição,
da COmissão de Constituição, Justiça ·e Cidadania serão apreJustiça e Cidadania.
ciadas pelo Plenário. Conv.ersando com o Presidente Mauro
O que sustentei, quando fiz o requerimento, é que me
Benevides, fomos infofrilados de que seriam levadas ao Plenáparecia que um projeto, que pela sua complexidade havia
rio as propostas da COmissão de Constituição, Justiça e Cidatra_rnitado por mais de um ano na Câmara, não poderia ser
dania e as da Comissão de Economia. O násSõ relatório é
aprovado no Senado em uma semana. Mais do que isso, não
pela rejeição de todas as emendas.
·
- poderia ser aprovada sem uma discussão que envolvesse a
participação dos êmpresários, trabalhadores, do próprio goO SR. MÁRIO COVAS - Inclusive as da Comissão
verno em audiênciaS ·públicas feitas aqui e, sobretudo, que
de Constituição, Justiça e Cidadania?
tivesse uma discussão de mérito feita nà ComissãO. Parece-me
O SR. RELATOR (José Eduardo Andrade)- Inclusive
que o Presidente da Comissão de InfJ:a;,-Estrutura feZ uma
essas. O nosso entendimento é de que não cabe, aqui, analisar
idêntica apreciação para a sua Comissão. Não sei se prosperou
a constitudorialidade. Nós não entramos nesse mérito; serão
ou não a idéia. Entretanto, entendi que, pelo menos nesta
apreciadas em Plenário.
Comissão, deveria ser ouvida. E assim entendi porque aqui
O SR. MÁRIO COVAS - Se. quisermos discutír ·as
se abriria margem para se fazer alguma COisa, Cuja t_entã.tiva
emendas da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
na Câmara teve algum grau de acerto, que seria a possibilidade
não apenas de ouvirinos os pontos de vista das várias p"artes ·
será preciso destacá-las aqui?
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envolvidas, como de discutirmos e, eventualmente, patrociw regra, subsidiados -ainda assim, certos custos ou cenos in ve_snarmos uma tentativa de evolução na linha de buscar_ soluções timentOs são feítos a fundo perdido pelo Estado .
comuns.
. No Brasil, tradicionalmente a política de porto foi uma
Ao conversar com o Relator designado, ouvi que a sua política pela qual o custo do transporte da mercadoria ou
disposição era na mesma direção~ tentar relatar e, ao mesmo das outras tarifas envolvidas não apenas cobria a operação,
tempo, conduzir para algum tipo de entendimento que envolw mas garantia o investimento ·para o crescimento d9 próprio
vesse os interesses conflitantes todos em causa._Creio_ que porto. No passado, is_so foi feito com uma taxa chamada Fu_nõo
o Relator ouviu várias pessoas interessadas, embora não tenha Portuário Nacional. Às vezes, fala-se em privatizáção de porto
propriamente presidido uma negociação entre as partes, o imaginando-se que isso é uma_ coisa nova. O maior porto
que me parece que seria profundamente proveitosa. De qual- do Brasil, que é o Porto de Santos, da sua origem, em 1894,
quer maneira, não_ sabemos se isso ainda é possível fazer,
até 1984- portanto. por 90 anos -era objeto de uma concesR
quero dizer que com o pouco tempo que temos aqui não são: foi urna empresa privada·que 9 explorou. Foi a dificuldade
permite que um projeto desta dimensão e influindo tão decisíM de investimento encontrada por essa empresa privada que
vamente na estrutura e na organização hoje existente, possa levou à criação do chamado Fundo PortJ+ário Nacional, que
ser objeto de discussão na análise conjunta do projeto. Se, afinal acabou financiando. os inyestim!!ntos e, a partir do finanefetivamente, a parfif deste instante, iniciarmos- a votação ciamento dos ínvestiffientos. criando uma contabilidade, dendo processo, creio que menos do que analisá Rio no seu conjun- tro da qual a reversão que se faria ao final já não levava
to, a discussão de cada ponto seria analisada através das emen- em conta esse investimento feito através do Fundo Portuário.
das.
_Com o advento do Fundo Portuário criou-se, por votação
nesta Casa, uma lei que instituiu um adicional de tarifa portuáNós apresentamos um número· bastante razoável de
emendas. Salientei que não tinha nenhum interesse; meu inte- ria. A lei é de_autoria do Presidente do_ Senado, Senador
resse não é procrastinar essa discussão, mas siniplesmente Mauro Benevides, e hoje ela se aplica de tal maneira que
de que esse conjunto seja discutido CC~m a profundidade que a toda capatazia cobrada acresce-se 50%, com o objetivo de
cobrir esse adicional de tarifa portuária que teoricamente deo Senado tem que fazêRlo.
O ponto básico-da sustentação do substitutivo na Câmara veria ser usado para financiar o crescimento do porto.
é que ele decorreu de um tipo de acordo. É possível que
Nos últimos dois anos, esse valor atingiu cerca de 600
esse acordo tenha ocorrido entre as lideranças na Cãinara. milhões de dólares, coisa absolutamente desproporcional em
Não sei se houve entre as partes envolvidas; alguns me afian- relação ao investimento feito. Mas, ao contráiio de outros
çam que sim, outros que não. Mas~ de qualquer maneira, países do mundo, começa- por aí uma diferença em relação
tudo isso envolvia também a análise, inclusive simultânea, à tarifação. A tarifação no Brasil envolve uma parcela de
de outros projetes: um projeto-que tratava da reforma agrária reinvestimento ·ou- de investimento no próprio porto. E essa
e que foi votado no mesmo dia, dentro do mesmo contexto.
parcela não é pequena; ela corresponde a 50% de uma das
Não é o caso da avaliação ou da apreciação por parte do
tarifas básicas existentes no porto, que é a capatazia.
Senado. O projeto realmente mexe bastante na estrutura porNo mundo inteiro há certas atividades que também são
tuária. Não há neste País, seja na área trabalhadora, seja feitas ã fundo perdido, particularmente-a dragagem. Em portos como Amsterdam. Antuérpia, Roterdam, onde o custo
na área do Governo, seja na área empresafial, quem não
reconheça a necessidade de modificações na estrutura da vida da dragagem é elevadíssimo, tradicionalmente o Governo enportuária, sejam elas de que natureza forem.
tende que o benefício indireto que o porto traz é de tal ordem
Por outro lado, toda essa discussão acabou sendo condi- que a ele cumpre fazer um investfme-nto-·errcdragagem, sob
cionada por certos fatores que me parecem de fundo profunda- pena de, se ele não o fizer, o custo tarifário, pretendendo
pagar essa despesa, tornar-se excessivamente alto.
mente ideológico: Hoje, quem quer que seja que-se manifeste
O p-orto é uma estrutura complexa do ponto de vista
com dúvidas ou divergências sobre os aspectos aqui contidos
de relações de trabalho. Há pessoas que trabalham no porto
é _apresentado perante a opinião pública como se fosse alguém
totalmente desvinculado de qualquer perspectiva em relação
com vínculo empregatício; há pessoas que trabalham sob catea um vocábulo que hoje se tornou moda neste País: moderni- - gorias chamadas avulsas. Há os que trabalham sob regime
zação. É em nome da modernização que a proposição é feita.
de vincUlação, o trabalho em geral, com a admi~istração do
Até posso admitir que ela contém uma série de escopos, uma
porto, isto é, com a União ou com_ quem explora o porto,
e há categorias que trabalham como avulsos, que são categosérie de objetivos que se inseririam nessa -linha. M_as não
posso acreditar que, sendo o porto um terminal de_tra_nsporte
rias que trabalham sem vínculp empregatício com o empree, portanto, cabendo a ele várias políticas diferentes- todas gador.
No porto, há duas operações básicas: _capatazía ·e ·estiva.
elas sustentáveis teoricamente - não há por que quem quer
que seja receba desde logo o epíteto, na medida em que
A capatazia é a operação que se faz dentro do porto; a estiva
adota esta ou aquela posição.
-é~i"operação que se faZ-dentro do navio. Na capatazia operam
0 porto no Brasil é urna estrutura que nasceu de uma tl'abalhadofes vinculados à adminiStiação do porto e, eventualmente, avulsos que trabalham para a administraçãO do poito.
determinada visão. Tradicionalmente, no Brasil, o porto é
Na operação de estiva só trabalham avulsos, envolvendo funuma estrutura cujas tarifas são cobradas tendo corno objetivo
não apenas a manutenção do seu serviço, como garantir a
damentalmente quatro categorias profisSionaiS: estivadores,
conse-rtadores, cónft!ientes- e vígias pOrtUários.
-sobrevivência do processo de investimento. No mundo inteiro
Na execução desse trabalho, essas categorias trabalham
isso~ acontece de forma um pouco diferente: o investimento
nUm Sistema quase empresarial; elas gereilciarn a própriá. inão::
no porto, normalmente, é feito pelo poder público, e aí varia
qual é a faiXa, qual é a instância de poder que o fazj eventualR
de-obra existente; o sindicato é quem comanda o processo
mente, mesmo quando ele é delegado - a preços, via de
de oferta de mão-de-obra e, afinal, é o intermediário para
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efeito de cobrança e pagamento junto aos importadores, exportadores, suas agências de navegação, que são os representantes dos armadores.
O projeto óra em causa muda profundamente essa visão.
Ele reza que daqui para a frente a operação pode ser feita
pela administração do porto, mas pode ser feita também por
qualquer pessoa jurídica que se credencie como operador por. tuárió ou seja, daqui para a frente um porto de razoável
tamanho passa a ser objeto de locações, através de contrato,
eventualmente através de concorrência pública para pessoas
jurídicas que podem simplesmente ser fornecedoras da mãode-obra ou, eventualmente, podem ~er até exploradoras e
até construtoras de parte da instalação portuária, comO armazéns, equipamentos etc.
Até agora o trabalho, para efeito de uma operação portuária, é requisitado juntO à administração do porto, no que
se refere à capatazia, e diretamente -junto aos sindicatos, no
que se refere à estiVa.
Agora, a nova modalidade cria o operador portuáríó,
entre os quais a administração está automatiCamente incluída,
e ao criar faz_ com que a operação seja feita, única e exdusivamente, na presença do o·perador portuário. Ou seja~-Seiá ele
contratado para fazer esse serviço. E abre-se margem para
que o operador portuário seja qualquer pessoa jurídica que
se habilite e seja aprovada junto à administração do porto.
Cria-se, por outro lado, pela União dos Operadores Portuários, um órgão gestor de mão-de-obra. Esse órgão, na
realidade, não fica bem claro que tipo de pessoa é, do ponto
de vista jurídico. Que tipo de entidade é. Mas é uma associação
entre todos os operadores portuários, pela qual vai passar
o contrato eventual de trabalhadores chamados avulsos. Em
outras palavras, válida essa estrutura, o trabalho é realizado,
daqui para a frente, sempre por uma pessoa jurídica. Essa
pessoa jurídica chama-se operador portuário. E ela o realiza
com mão-de-obra decorrente de três origens diferentes. Uma
origem é o corpo de trabalhadores permanentes que ela tem
com vínculo na empresa. Uma segunda origem são trabalhadores que, sendo avulsos, podem ter com ela trabalho permanente, mas não vínculo permanente. E uma terceira é a busca
na neCessidade de excesso de mão-de-obra entre os que continuam sendo trabalhadores avulsos via órgão gestor de mão-deobra. O órgão gestor de mão-de-obra é um órgão majoritariamente comandado pelos operad_ores portuários. Reside aí
um dos pontos em discussão. Parece razoável que isso fosse
feito por um órgãO paritário. Cria-se algumas entidades novas,
a nível de adminiStração, entre as quais o Conselho ele Administração Portuáfla, uma-entidade nova, que convive com
a administração portuária, e o Conselho de Administração
Portuária, também, em relação ao qual se discute se deveria
ser um órgão paritário ou' rião, ·mas que na montagem do
projeto é feito mediante a participação de várias instituições,
com blocos·de instituições, cada um dos quais com voto tiiiítário, mas esses blocos acabam fazendo com que uma determinada faixa social, digamos assim, acabe tendo um~ posição
hegemónica dentro do Conselho. O Conselho ~ forinado por
um representante de uma das faixaS do governo, por representante de um determinado grupo de empresários, aqueles que
operam no porto, por representante de outro det~rnüna.do
grupo de empresários, aqueles que se valem das operações
no porto e por um representante do setor trabalhador. Tenta-se caminhar para que no futuro haja uma úriica operação,
uma única categoria- profissional. Para discutirmos iSso é preciso saber, um pouco, como é hoje. Hoje, vária·s desSãscatego-
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rias, particularmente as avulsas, operam com um intermediário- o intermediárío é o sindicato - mediante uma regra
de natureza legal chamada rodízio, pela qual,_ permanentemente, o trabalhador que opera -naquele dia, opera por regime
de produção, sai de um mecanismo chamado rodízio, pelo
qual cada um dos membros filiados ao sindicato é, durante
certo tempo, chefe, e depois, trabàlhador. Algumas coisas
são feitas com intemiediação do sindicato. Um dos problemas
que o projeto vai criar é exatamente isso: hoje, em todo
pagamento, a cada trabalho do avulso é consignado o pagamento das férias e do 13 9 salário. Isso é possível por causa
do volume de recursos que circula no sindicato, que o· opera
dentro da conta de cada trabalhador. Quando nós tivermos
· operadores portuários, e um portador pode ser operador portuário., um exportador pode ser operador portuário, que vão
valer-se de um trabalho eventual, às vezes ocasionalmente,
essa conciliação entre o trabalho e o pagamento vai ser um
problema muito complicado. O trabalho, hoje, é feito diretamente pelo sindicato. Mas, sobretudo, o sindicato hoje tem
o que chamam, e condenam, de monopólio do trabalho. Isto
é, o trabalho, hoje, na faixa dos trabalhadores avulsos é_ feito
apenas por aqueles que pertencem ao sindicato. Não nluito
diferente do que ocorre com os que têm _vínculo empregatício.
Também o serviço de capatazia é feito pelos que têm vínculo
permanente com a administração do porto. Mas isto decorre
do fato de que quem é trabalhador avulso corre um determinado risco: ganha quando tem trabalho, ganha no dia que
trabalha; é distribuído diariamente e até mais de uma vez
por dia, em três horários diferentes e é remunerado na medida
em que trabalha. Se não trabalhar, corre o risco económico
do não-trabalho. Nasce, daí, como contrapartida desse risCo,
a existência ou a restrição do trabalho_ para os que tiabalham
·
·
dessa forma.
Não sei até onde se terá uma abertura para que cada
um possa trabalhar. Cada um poderá trabalhar, no futuro,
na medida em que seja registrado no órgão gestor da mão-deobra ou empregado de uma administração portuária. Na realidade, a operação não fica aberta para todo mundo. Não é
qualquer trabalhador_ que pode chegar ao porto e imediata~
mente trabalhar. Ele vai estai" coridfcionado a estar _registra,do
-se for aproveitado como avulso - ou de ser empregado
de um dos operadores, na hipótese de tiabalhar como tal.
É perfeitamente po-ssível avançar em uma série de direções, tendo em vista as propostas aqui contidas, mas me parece
que algumas coisas deveriam ser preservadas. Não podemos
invocar o·exemplo do mundo inteiro para sustentar as operações que aqui eStão.
- O porto que hoje tem o maior índice de produtividade
no mundo é exatamentc o Porto de Antuérpia. No Porto
_de_ Antuérpia há um paralelo com o que' aqui se chama de
"órgão gestor de mão-de-obra". Há um acordo· coletivo d~
trabalho. Há um órgãO gestor de mão-de-obra que recruta
o trabalhaclr na falta geral. E diga-se de passagem que o
grande anúncio, a grande propaganda do Porto de Antuérpia
é exatame_nte o alto grau de produtividade da operação portuária. Em Antuérpia, a produtividade correspondente a 2,8 tonelaA?-s por homem/hora~ Apenas para comparação, o porto
de Londres, por exemplo, tem uma produtividade de 0,6 toneladas por homem/hora. Portanto, não é propriamente o método que leva ao aumento da produtividade.
Aqui se diz que os custos-são-altos. Não tenho a menor
dúvida de que se o projeto for aprovado os custos vão baixar
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muito. MaS se os custos baixarem muito por diminuição de
salário não é propriamente, na minha visão, o melhor exemplo
de niodetnidade. Para mim, o- melhor exemplo de modernidade nasce de urna diminuição substancial dos custos através
de um aumento de produtividade e não de diminuição de
saláriO.- --- - -'No futuro, o operador portuário terá capacidade de oeprar com gente que é seu funcionário petmánéhte, capacidade
de operar tirando gente que é avulso e_ que terá trabalho
permanente com ele, embora não tenha vínculo permanente
e ainda terá possibilidade de ficai com Uma enornie--reserva
de mão-de-obra para as sobras de serviço. Necessariamente,
parece-me que isso acabará por determinar, primeiro, dificuldades de negóciação e, segundo, falta de peso específico de
uma das partes para negociar.
Hoje o que se discute é que toda operação feita decorre
de convenções coletivas de trabalho que, por sua vez, foram
um substitutivo de operações fixadas no passado por um órgão
governamental que se chamava Sunamam e que, pelo menos
aqueles que se valem da mão-de-obra existente, acabam produzindo um enorme grau de ociosidade. Em óufras pãlavras,
os ternos que fazem determinados ttabalhos teriam um número de pessoas maior dq que aquele que seria conveniente.
Há, enfim, uma ociosidade que ultrapassa os liniites da conveniência e que é absolutamente impossível.
É engraçado, porque esta semana foram publicadas,
acompanhadas de um retrato do Relator, declarações do Relator a respeito do andamento do projeto. A a notícia dizia
o seguinte:
"O órgão gestor de mão-de-obra ~ão po~e ser paritário,
porque se ele for paritário os trabalhadores não vão concordar
com mudanças no que se refere à organização do trabalho.
Não negociarão essas mudanças. Ora, no instante eín que
não se tem uma forma paritária na- negociação, já- não se
tem negociação; tem-se a força numérica de um lado que,
portanto, impõe o seu ponto de vista. Dessa forma, af não
se trata de aceitar ou nãO.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Permite-me um aparte,
Senador?
O SR. MÁRIO COVAS -Pois não.
O SR. JOSÉ EDUARDO- Só para esclarecer, no item
3 do meu relatóriO, f3.lo sobre o órgão de gestão de mão-deobra, que passa a gerir a oferta de trabalhadores para a atividade portuária e compreende uma diretoria eXecUtiva, composta por empresários- "os operadores portuários". Então,
o órgão gestor de mão-de~obra será composto pelos operadores portuários, que podem ser os trabalhadores no porto,
desde que constituídos em cooperativas ou empresas, corno
bem mencionou V. Ex~ no "iD.ício da sua peroração.
Quer diier, nada impede Que os trabalhadores no porto,
avulsos e portuários, organizem-se em em-presas e venham
a ser o gestor da mão-de-obra. Apenas terão que ter o registro
no CAP. Essa empresa terá que ter o registrO rio CAP.
O SR. MÁRIO COVAS-.\'. Ex• está dizendo que
caminha para a partieipa'çâcldos trabalhadores no órgão gestor
de mão-de-obra, na medida em que eles se tornam empresários?
O SR. JOSÉ EDUARDO -"Não, na medida em que
eles cOnstituam uma cooperativa ou uma empresa.
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O SR. MÁRIO COVAS- E, portanto, tornam-se em·
presários, tornam-se operadores portuários: É isso?
O SR JOSÉ EDUARDO - Exatàmente. Eles são os
operadores portuários.
O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem. Continua valendo
o que estou dizendo. QUem vai cOmandar o processo são
empresas de operadores portuáríos.
-O SR. JOSÉ EDUARDO- Sim, os próprios trabalhadores.
O SR. MÁRJO CÓV AS -Não. O que me parece que
seria um órgão paritário seria aqude constítUídõ por igualdadenumérica entre operadores portuários- isto ê, empresase órgãos sindicais, trabalhadores portuários.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Mas o que se alega é que
os portuários e os trabalhadores avulsos ficariarri em ininoria
no órgão gestor de mão-de-obra, o que não é verdade.
. O.SR .. MÁRIO COVAS- É verdade. Como não é
verdade?
O SK JOSÉ EDUARDO-: Não. Pode ser e pode não.
ser. Se eles se constituíiem em coOperativas...
O SR. MÁRIO COVAS -Mas se eleS se constitui rem
em cooperativas com o objetivo de serem operadores portuários, eles já não são mais lrabalhadores; são operadores portuários.
O SK JOSÉ EDUARDO- Mas eles sempre terãó que
se-constituir em alguma entidade. que vai indicar os representantes no órgão gestor. Pode ser cooperativa, associação ou
sindicato, seja lá o que for. Mas é _sempre urna entidade que
vai fazer a indicação, uma entidade representativa dos trabalhadores.
O SK MÁRIO COVAS - De jeito nenhum.
que
se refere ao órgão gestor de mão-de-obra, não.
O SR. JOSÉ EDUARDO- É o que está no projeto.
. O SR. MÁRIO COVAS- Na medida em que o trabalhador constituir~se em cooperativa, ele passa a ser,__ou a
cooperativa passa a ser, um operador portuário e, portanto,
quem vai estar representado aí não deixa de ser o operador
portuário, e não o trabalhador. O trabalhador representa-se
atraVés da sua ...
O SR. JOSÉ EDUARDO .CC Exato, operador portuário
composto pelos t'tabâlhadores que, no caso! são chamados
empresários.
O SK MÁRIO COVAS -Não, os trabalhadores operam no órgão gestor de mão-de-obra numa comissão paritária
que existe para dirimir determinados impasses. Aí, sim, estão
representados enquanto trabalhadores. Mas este órgão gestor
de mão-de-obra, se V. Ex~ for ler quais são as suas atribuições,
verá que vão ao limite de excluir trabalhadores do arquivo.
do quadro que os permite trabalhar. De forma que parece
razoável que esse órgão seja paritário, sob comando comum.
A mesma coisa vale para o Conselho de Política Aduaneira.
O SR. JOSE EDUARDO -Acho que vale a pena deter-se nesta discussão, porque realmente parece-me que há uma
confusão no entendimento, porque o órgão de gestão de mãode-o}:)ra pode ser composto pelos próprios trabalhadores.
_Q~_er dizet, se ele é composto pelos _próprios trabalhadores, __
o "emPresário" aí é um eufemiS-mo-.
·
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O SR. MÁRIO COVAS- Como é que ele pode ser
O SR. MÁRIO COVAS -Senador, o projeto preooni.a
. o ·seguinte: daqui para frente, em. v~~ de .se busç_ar Q.ir~-~9
composto pelos próprios trabalhadores_?__ ___
O SR. JOSÉ EDUARDO -Desde que ele se organize
em entidades ou cooperativas.
O SR. MÁRIO COVAS - Tudo bem. Então vamos
admitir que um grupo de trabalhadores tenha co.nstitufdo uma

coo, )erativa e nós tenhamos, concomitantemente, dez outros
opet1dores portuários, c esses trabalhaçlores - que já deixaram de ser trabalhadores porque, no instante em que trabalharam do ponto de vista empresarial. ..

O SR. JOSÉ EDUARDO -OCAP terá que estabelecer
regras para registrar o órgão gestor de mão-de-obra. Ele vai
aceitar um. Cada CAP terá que estabeleçer as _regras que
vão nortear o registro do órgão g~S!C!T da mão-de-obra. Isso
não está definido no projeto da Câmara, onde nãO se faz
menção, mas, vamos dizer, o órgão gestor de mão~de~obra
tem que ser registrado no Conselho de Autoridade Portuária.
Então, esse Conselho de Autoridadc_Port_uária vai estabelecer
as regras que devem ser c_umpridas para a inscrição do órgão
gestor da mão-de-obra, e imagino que deverá- sà um órgão
gestor de mão-de-obra por porto. Qu-er dizer, o Cqnselho
de Autoridade Portuáriã não vai admitir que existãiri, nomesmo porto, três ou quatro órgãos gestores ?a mão~de_~obra.
O SR. MÁRIO COVAS- Mas.não tem que ter mesmo,
nem se está falando que tem.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Se. os operadores portuários, que são os trabalhadores no porto, constítuírim-se em
cooperativas e cumprem com aquela exigência estabelecida
pelo Conselho de Autoridade Portuária, el_es serão os gestores
da mão-de-obra.
O SR. MÁRIO COVAS - Não, operador portuário
e trabalhador portuário são duas coisa$ distintas: · - ·
O SR. JOSÉ EDUARDO- Isso é o que está no projeto.
O SR. MÁRIO COVAS - Não, operador portuário
é empresa, é pessoa jurídica, obrigatoriamente.
O SR. JOSÉ EDUARDO -:!.:las que pode ser consti·
tuída pelos portuários.
O SR. MÁRIO COVAS - Pode ser constituída uma
cooperativa, que pode eventualmeflte se habÍlitar. Suponha
V. Ex~ que isso seja feito. Então, um grupo de trabalhadores
se constitui numa cooperativa - está aí um operador portuário
-; simui~::cneamcnie há mais àez õperãdõre.s portüários, qüe
são constituídos, segundo a tracli-:;5o. como operadores portuários, fttravés de empresa. A; t:rer.ws .1: 0peradores portuários, todos participando da gestão de mão-õe_-.9_1:-ra_.
O SR. josÉEDUARDO -Não, eles téru que ser regi>·
trados no Conselho de Autoridade Portuária.
O SR. MÁRIO COV A.S- Quem é que seria registrado?
O SR. JOSÉ EDUARDO'- Os órgãos gestores da mãode-obra.
O SR. MÁRIO COVAS -Isso não tem importância.
O órgã.o gestor existe para intermediar Õ trabalho.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Eles tc!m que preencher
determinados requisitos eStabelecidos pelo Conselho de Autoridade Portuária.
-

lá no sindicato, todo esse- pessoal vai-se conStífUir nUma categoria única de ayulsos, que vai ficar à disposiçãO, na medida
em que seja regiStrado, catalogado, Via órgão g'estót de mãode-obra, no porto. Diz aqui:
''Os operadores portuários devem constituir~ em
cada porto organizado, um órgão .de gestão de mão-deobra do trabalho portuário, tendo como finalidade:
I - administrar o fornecimento da mão-de-obra
do trabalhador portuário e do trabalhador portuário
avulso~

I I - mari.ter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o registro_ do trabalhador portuário avulso;
III- promover o treinamento- de habilitação;
IV- selecionar e registrar o trabalhador;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e
a periodicidade.para acesso ao registro;
VI- expedir os documentos çl.e identificação; .
VII -arrecadar e repassar aos respectivos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários,
relativos à remuneração do.trabalhador.
Compete ao órgão aplicar normas discij)finares
previstas em lei, convenção ou acordo coletivo, inclu_sive, no caso de transgressão disciplinar, aplicar as seguiiiteS penalidades:
I - repressãO verbal;
I I - suspensão do registro;
III- cancelamento do registro;
IV- promover a formação profiSsional;
V~ arrecadar e repassar;"
b a:í pai--diante. QUen:i. conStitui o órgão gestOr'? O órgão
é constituído pela associação de todos os operadores portuários. Ele se faz mediànte ui:ni deterininãdã esfnitu-ra administrativa, e-mbora não esteja claro que tipo de figura jurídica
será o órgão, se será uma S.A. ou uri:l órgão de gestão mera_mente. Ele se distribui entre uma diretoria executiva,- um
conselho de supervisão e até uma comissão paritária. A comissão parit,ária é prevista- para-a hipótese de impasses.
A modernidadP. no mundo inteiro, caminha para urna
direção, que é :c direção- pela qual se põe capital de um lado,
trabalho de 01 irO lad_c, e, eventualmente, governo de outro
lado, e as de ..;isões b_rotaut da discussão de_sses trés fatores.
_Estava dizerJdo a V. Ex~ que o j9rÍlãJ pubiica, funto com
a fotografic de V, Ex~. quando faz declarações sobre o projeto
-..:...._ -n-âó--Si:'f -se--võü- -::m:conuar-ísso aqut-.=,- uma-notíciii qüe
diz,que uma das discussões é sobr~ se q Qrgão gestor de_ ffiãode-obra dev . . .ser paritário ou não. E aí acrescenta a _notícia
que, se o órgão for _paritáíio, os trabalhadores já não yão
~·1erer negociar uma modificação do número de trabalhadores
por turnv etc._ Ou seja, ·negOciação pressu"p-õe igUaldade de
· força entre as ·partes. Na medida em que eu tenha forÇas
diferentes, eu não tenho urna negociação; tenho, traduzida
pela superioridade numerária, uma imposição. Está claro isso,
está na notícia do jornal. A aus.ência de paridade nasce do
.fato de que, havendo superioridade,_ necessariamente um lado
aceita a negociação. Bem, este lado não está aceitando mais
a negociação; ele está aceitando o que decorre de uma diferença numérica que o torna mais fraco na negódação.
Na m!nha avaliação, isso não é um problema estrutural,
é u!ll problema conceituai, que nasce do seguinte: o que é
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que convém ter como órgão que, afinal, vai ser intermediário
são superáveis. Qual é o defeito teórico'? E que, na medida
dessa negociação? Está lá o operador, estão lá os trabalhaem que você vai se capacitando tecnologicamente-, nem sempre
dores, há um órgão intennediárío que vai compatibilizar essas
a pessoa mais idosa, mais antiga tem pendores, co-ndições
duas coisas. Qual é a essência" desse órgão? No m-ínimo, esse
para evoluir no nível que a tecnologia exige. Mas isso é perfeitamente superável por mecânicas internas. Isso fortalece o
órgão tem que s~r_ paritário. No mínimo, ele tem que ser
o gestor das negociações. Diz-se:- "Bem, mas as negoCiações
trabalhador, de um lado, na sua hora de negociação, porque
só ele faz o serviço? Fortalece, sem dúvida nenhuma. Mas
são à parte."
No instante cm que crio essa modalidade, as negociações
em que condição ele ficará se acontecer o inverso? No instante
vão ser tremendamente desfavoráveis para um dos lados. Ve- em que posso contratar gente para a empresa, em que posso
jam por quê. Hoje, há o que se chama conjunto de pessoas _chamar alguns para serem funcionários permanentes, embora
que, pertencendo a um sindicato, faz a operação com exclusisem vínculo, e, ainda assim, ter aquele pessoal; como se dará
vidade; do outro lado, há o conjunto de entidades que deseja,
a negociação? Que força terá aquele pessoal para negociação?
comprar a operação. E há a negociação disso, que produz
Sr. Presidente, sei que V. Ex~ está sendo muito condescena qualidade de trabalho; grupos etc.
dente com a minha fala; mas são muitos oS pontos que envolLembro-me de que desde que cheguei à Câmara, em
vem o projeto, alguns deles complexos como esse da interme1963, ouvia falar de urna coisa que nunca passou direito pela
diação, que acabei de citar.
minha percepção. Era o que, no Brasil, se conheceu pelo
Hoje uma agência de navegação, que é a representante
nome de "bagrinhos". Quem conhece um pouco como o traba- do artnador, informa ao sindicato quantas toneladas de merca·
lho é feito, e conhece a lei que afinal foi aprovada pelo Condo ria ele tem para descarregar, _e o rodízio estabelece as pesgresso,- a do, na época, Deputado e depois Senador Aarão soas que vão trabalhar. Quarenta e oito horas depois, a agência
Steinbruck - a lei do prodígio da estiva, pela qual os estiva- de navegação recolhe para o sindicato a parcela de pagamento,
dores rodam em uma direção, os chefes em direção contrária,
a 13 9 e a de férias, e o sindicato faz esta irradiação para
e a cada dia o agrupamento se forma com posições alternadas
as contas de cada trabalhador.
de cada estivador dentro de cada parede de estiva; quem
Amanhã se terá tantos operadores portuários quantos
conhece um pouco isso sabe que, para operar, usa-se um se queira. Sendo_ exportador, posso ser operador portuário
quadro que, no passado, era fixado pela Capitania dos Portos, apenas para minha operação.
pela Marinha. E esse quadro nascia de um cálculo em que
Como se fará esse pagamento? Tenho de fazer o pagase via o total do serviço feito no ano, dividia-se isso pelo mento sobre as férias e o 13o salário de um trabalhador, cuja
número de horas e se tinha o número de estivadores neces- relação comigo foi d_e apenas um dia. Estou tirando essa intersário. E o quadro era adaptado em função dessas circuns- mediação.
Batemos muitas palmas para o sindicato, quando ele faz
tâncias. E havia, às vezes, trabalho em excesso, ou até mesmo
a recusa do trabalho - e ele era pago por produção. Há um hospital ou uma creche, mas acho que ele não tem um
insufieiên:Cíà de pessoas para o serviço que é oferecido? Recor- papel de coordenação, de participação no trabalho. Parece
re-se, então, a pessoaS que não -são do quadro permanente.
algo que ...
Estou simplificando um pouco as coisas, mas a essas pesNo meu modo de entender, quanto mais estímulo for
soas se chama ou se convencionou chamar, no Brasil, "bagri- dado, concomitantemente, a qualquer forma de empreendinhos". Ou seja, "bagrinho" é o even__tual que, sem pertencer mento privado, qui:mto maís ·se- eStimular que conceitos gcrenà categoria, vai pegar a sobra do serviço. Se hou\l'er ~obra, ciais predominem, Iriclusive na relação dentro da área do próprio trabalho, estar-se-á contribuindo fundamentalmente para
ele trabalha; se não, não trabalha.
O projeto riOs- leva mais ou menos-a- essa situação de :o que se persegue como se-ndo modernidade. Ou então confunforma coletiva, poá}lú~ o- operador portuário terá funcionários do o conceito com uma visão de natureza ideológica, quer
trabalhando permanentemente com ele,_ mas os reduzirá à dizer, o que é certo é haver o empresário; e a estrutura-tem
mínima expressão."- Terei o mínimo poSSível, porque esses de ser rigorosamente assim. Não posso variar isso aproveieu pago por tempo permanente." Além_ disso, ele terá a possi- tando valores e fatores que, afinal, estão disponíveis. -- biliàade de ir convocar, entre o- pessoal que é avulso~ gente
No primeiro instante, conversei com o Senador José
que vai trabalhar com de permanentemente sem ter o vínculo EduarÇ-o, que é, sem dúvida nenhuma, um homem muito
permanente. E, ainda assim, ficará a sobra esperando e aguar- aberto para discussão desses assuntos. S. Ex~ já foi, aqui no
dando para quando houv_er falta e ela for procurada. Ou seja, Senado, Relator de algumas matérias muito complexas, e
o número de "bagrinhos" - sempre tão condenado --:- vai sempre o tenho visto como coordenador de discussões compli·
aumentar _brutalmente. Porque, ·_é lógico, se eu for opeiador cadas feitas entre as partes
portuário terei o _mínimo de pessoas indispensáveis à minha
Uma das minhas idéias ao pedir que esse projeto passasse
operação do dia-3-dia. Terei a garantla de que posso convocar aqui era exatamente a. tentativa de, ao final ou na fase em
alguém e não ter sequer o-compromisso permanente com que áS exposições estivessem feitas, colocar as partes sentadàs
ele, embora ele tenha comigo - porque não tenho vínculo em volta de uma mesa, no sentido de saber se também o
- para ficar permanentemente à minha disposição. E eu, Senado era feliz na perspectativa de poder encontrar uma
ainda assiro, sabereí que no instante de pico terei uma mão~de" solução negociada, ou então encaminhá-la pelo democrático
mecanismo do voto. Não há nenhum mal em que isso ocorra;
obra disponível que poderei convocar.
Essa mecânica me parece menos correta _do que a de mas que não acontecesse sem essa tentativa.
Não sei se essa oportunidade está ultrapassada, ou se
hoje, até mesmo com algumas adaptações. Sempre disse e
acho isso. Já não estou mais nem em idade de não dizer seria possível tentá-la ainda.
D,e resto? Sr. Presidente, são tantos os itens, é tão proo que acho. Sempre disse qu_~, para mim, das modalidades
de trabalho que conheço, essa foi uma das formas mais demo- funda a mudança que, efetivamenfe, é quase impossível em
. cráticas. Ela leva a defeitOs teóricos'? As ve~es feVã, mas ~l~s horas de conversa avaliarmos essa matéria.
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retirada do conteúdo ideológico - e aí vamos falar a sério
Gostaria de fazer apenas mais uma observa_ção: hoje se
- que existe de parte a parte. Em segundo lugar, se efetivadiscute muito o custo. Em torno disso, _criam-se verdades,
mente houvesse um animus de uma discussão na linha de
mentiras e preconceitos. Como fui parte; vi uma reportagem
buscar alguma coisa que, afinal, preservaSse os interesses
extensa de uma revista sobre a questão do porto.
e em primeiro lugar, o País e, em segundo lugar, de toda~
Um estivador- tenho dados salariais dele~ de um mês
as partes. Não me envolvo, Sr. Presidente, na questão.
recente - no Brasil ganha, em média, US$400 a US$500.
Sr. Presidente, acho até que dei palpite demais no que
Tome-se isso como a média de todos os estivadores. Mas
se refere ao geral. Como vamos ter de çxamiÍ1ar as partes,
eles têm remuneração diferente. Em Santos, por exemplo,
'
não quero parecer que estou...
há 3.600 estivadores, cada 115 desse total fica com o mestre
ou o contramestre, que ganha um número de vezes o salário
O SR. MANSUETO DE LAVOR--' Senador, permido trabalhador convencional.
te-me
um aparte?
Quando se fala em salário, sempre se busca o salário
O SR. MÁRIO COVAS '-Pois não.
de quem, naquele mês, está trabalhando como mestre ou
contramestre. Mas se se considerar o salário do conjunto,
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Só um aparte peo ganho médio é da ordem de USS500. É muito? É pouco?
queno.
Até que para os padrões brasileiros não é pouco. Um País
onde tem gente procurando emprego na base do salário míniO SR. MÁRIO COVAS -Com prazer.
mo, até não é pouco_. Mas perseguirmos o_ Primeiro Mundo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Essa exposição
Nos Estados Unidos, um estivador ganha US$3 mil; na Europa
também; não corrG o risco que corre aqui, porque lá há uma que V. Ex~ faz está demonstrando claramente que essa questão
garantia salarial, que se situa na faixa de 75% daquilo que da gestão da mão-de-obra avulsa no porto é uma falsa questão;
é o salário tradicional. No Brasil_ isso não acontece; aqui se colocada- como diz V. Ex~ muito bem- talvez por motivos
ganha se se trabalha, se não se trabal}la não se ganha. Na ideológicoS de parte a parte, mas não visand_o propriamente
à modernização dos portos; à diminuição dos custos das ativimédia dá em torno disso.
.
É muito? É pouco? Nãp tenho dúvida de que este projeto dades portuárias; a eficiência dos portos. Nem a efiCiência
aprovado vai fazer despencar o salário. Pode ser até que, dos portos, nem o custo das operações portuárias, nem a
mais adiante, se recuper~. E se diz: "Tem gente demais". dita modernização precisam de alterações substanciais na
Mas, meu Deus do Céut Se Q trabalhador é avulso e ganha questão da gestão da mão-de-obra, porque !) custo do frete
quando trabalha, é um problema dele saber se tem muito -de uma carga de soja, que sai do Centro-Oeste, qUe passa
ou tem pouco; porque se tiv'!!r muito, divide mais; são mais por um porto de Santos, ou do Espírito Santo, ou do Rio
de Janeiro e chega ao seu mercado, o custo da operação
a ganhar menos. Trabalho não muda, a quantidade de trabalho
portuária no transporte dessa carga para o exterior não ·reprenão muda. De forma que se tem 1 mil, 5 mil ou 50, é igual.
senta,
sequer, 7% de todo o cus~o da operação portuária.
O Volume total de votos não altera. "Ah!- se diz- Como
Então, não é em razão dessa situação de custos de operatem muitos, se pressiona para ·criar a ociosidade." Mas isso
ção portuária que o Brasil não está concorrendo no exterior.
é negociação. E a_í a negociação se dá parte a parte, em iguãlIsso é uma falsa questão, é uma falácia que se coloca.
dade de condições.
A questão que se deve saber, fundamentalmente_ - e
. ~á muita coisa a modificar. E a minha aUtOridade para
aí o Senador Mário Covas deu uma verdadeira aula - , é
dtzer ISSO decorre do fato de brigar da mesma forma dos
o que é mais moderno, se tem al_.~um poria no mundo dois lados. Vários sindicalistas já me ouvfiam falar sobre isso.
citem aqui, algum porto no mundo-:- onde a gestão da mãoSeria possível resolver gtábde parte dos problemas que
de-obra seja exclusividade absoluta dos empregadores.
temos aqui através de negociações, que é o mecanismo normal,
O eminente Senador José Eduardo diz: "Mas .os trabalhaafinal sustentado pela modernidade. Muitas coisas que o prodores podem ser operadores portuários."
jeto prevê é perfeitamente pOssível de serem sustentadas. E,
N-ão, os trabalhadores rião podem, porque cooperativa
eventualmente, pode até significar realmente melhores subsé pessoa jurídica; é empregador. Se, porventura- a lei aventa
tanciais: abre-se margem para investimento.
Mas sobre esses custos diminui-se, agora; no projeto o ---essa possibilidade -, _os trabalhadores portu~rios avulsos puadicional, passando de 50% para 20%. o adicional é mais derem se constituir ~m cooperativa -certamente, não vão
ou menos como um impostos; e o Brasil é o único País do ser em número igual, nem superior aos ·demais operadores
mundo, que conheço, que cobra imposto sobre a atividade portuários que já estão instalados - essa cooperativa será
portuária, cobra um adicional para investimentos. O Brasil, operadora-empregadora.- Seus trabalhadore~ moverão quesentre os que sei, talvez seja a· único que não paga, não investe tão contra ela. O que se trata aqui é a gestão da mão-de-obra
a fundo perdido na sua dragagem. Mas Q projeto agora prevê avulsa.
Cito dez portos modernos que têm a gestão da mão-deque invista. ou seja, tenha uma queda de custo imediata em
obra avulsa, paritãriamente, conforme a proposta da Comisfunção disso. Tenha uma queda de custo, porque o investisão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. E não encontro
mento nos próximos três anos será dimitiufdo de 50 para 20.
um porto no mundo, moderno, eficiente, barato, que tenha
Mas se vai haver uma queda muito brutal é porque os salários
o controle absoluto da gestão da mão-de-?bra.
vão diminuir mesmo. Não tenho dúvida 4e que vão diminuir,
porque a mecânica leva a isso.
.
O ~R. JOSÉ EDUARDO - V. Ex• me permite um ..
Pode-se até dizer que, no final, fique Ulnã estrutura tão
aparte?
_
enxuta, havendo um crescimento tão grande, que os que ficarem podem até, no futuro, ganhar mais: É um raciocínio
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Senador José
hipotético, mas de qualquer maneira é possível sustentá-lo. Eduardo, estou em aparte ao Senador Mário Covas. Não
Mas, não sei. Açbo que essa matéria reqUeria, primeiro, a sei se terei o prazer de ouvir V. Ex'
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O SR. JOSÉ EDUARDO- Um minuto só. Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim:
O SR. JOSÉ EDUARDO - Se a cooperativa é dos
trabalhadores; a administração dessa coop~ra:tiva vai ser eleit:a
pelos trabalhadores; é altamente representativa dos interesses
dos trabalhadores_ ..
O SR. MANSUETO DE LAVOR-.:... Não, quem representa é o- Siildicato, Senador José Eduardo. A cooperativa
é uma entidade de ordem econômica e nâo de representação.
Quem representa são os sindicatos. E mesmo os sindicatos,
muitas vezes, como entidade, como pessoa jurídica, colocamse na posição de patrão; qualquer trabalhador pode acionar
na Justiça do Trabalho o seu !>indicato- se ele é trabalhador
do sindicato e não trabalhador associado ao sindicato.
Então, se até o !>indicato, quando tem trabalhador como
secretário, como servente, também é patrão, tanlbém é-empresa; calcule V. Ex• uma cooperativa que tenha objetiVos econô'rnicos: agii coino- operador portuário. Nesse caso não há o
que di~cutir.
A questão que se coloca, já que o nome do Projeto é
Modernização dos Portos- todos queremos a modernização
dos portos - onde reside o atraso d~ questão __dos portos
brasileiros? Com certeza, não é ne-ssé.,~ problema da gestão
da mão-de-obra. Existem alguns vícios - o- Seiiador Mário
Covas disse muito bem - , o atual sistema de gestão da máo·
de-obra gera algumas distorções.
A proposta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é a da paridade na gestão da mão-de-obra. Pois bem.
a proposta do projeto da Câmara, que o Senador JOsé Eduardo
expõe, nesse momento, no seu Relatório, é da exclusividade
dos empregadores na gestão da mão-de-obra.
Quero que alguém cite u·m ·porto- no ril_"undo -que -tenha
essa exclusividade dos operadores ou dos empregadores na
gestão da mão-de-obra. Não há nenhum porto modernq do
mundo em que isto ocorra. Ou é paritária 3 cõil:ilSSàó
e aqui eu poderia citar dez-, ou é tripartite~ entrando empregadores, trabalhadores e governos; ou é exclusiva dos trabalhadores dos sindicatos, como é a situação atual do País. Mas
nunca, em nenhuma parte do mundo, nem na América, nem
na Europa, nem na África, riem na Oceaóià, nem-na A-ntártiCa.
tem porto com exclusividade de gestão da _mão-de-obra por
parte dos empregadores. Porque - como disse o Senador
Mário Covas- o moderno é procurar a conCiliação, a harmonia, entre· capital e trabalho e não-o esmagamento de uma
parte por outra, muito menos a parte, supostamente; mais
-- -- forte.
Era isso que eu quCriã. aduzir à brilhante exposição do
Senador Mário Covas, que demonstra cabalmente que essa
não é a questão. Discutí{ã:(j_ui gestãO da mão-de-obra como
a salvação, a modernização e ·a eficiência dos portos signifiCa
levantar puramente uma falsa questão. O que pode, slrii, b3.ratear o custo da operação portuária é o fim da A TP- Adicional
de Tarifa POrtuária - ; qu·e gerou mais de GS$500 milhões,
embora sem nenhum retorno ao porto.
O Senador Carlos De Carli, que não está presente no
momento, disse-me que o porto de Manaus, muito pequeno
em comparação com outros portos brasileiros, recolheu de
ATP, nesse último -exercíciO; US$18 milhões, sendo que ne·
nhuqt centavo foí aplicado para sua melhoria e efiCiêricia. - Além do ATP, a própria tarifa portuária rião mais entrará
no custo de operações, porque será considerada fundo perdido
pelo Governo Federal, que tem interesse na eficiêncüt e no
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barateamento dos gastos dos portos. Com a retirada da dragagem, que é o serviço mais caro- do porto, toda a sociedade
irá -êori.tribuir para o barateamento dessa tarifa, conforme
consta do projeto.
Entretanto, tirar o suposto monopólio dos trabalhadores
e entregá-los aos operadores, que são empregadores, é uma
aberração que não se pode admitir.
Por isso, só tenho que parabenizar o Senador MáriO Covás
pela exposição didática que acaba de faz~ r acerca desse problema do órgão gestor da mão-de-obra.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COVAS.- Sr. Presidente, gostaria de
fazer apenas mais urna consideração a respeito de custo.
Todos nós abrimos os jornais e lemos que, no Brasil,
o custo de uma operação é dez vezes maior que a de um
porto europeu. Por exemplo, enquanto _aqui se paga o correspondente a 500 e tantos dólares por um container, em Amsterdam, paga-se US$150 e, em portos americanos, que são mais
caros, US$300.
Te~ho comigo um estudo do Ministério da Infra-E~-tru
tura e da Secretaria Nacional de Transportes; portanto, do
- atual Governo, sobre custos portuários comparativos entre
portos brasileiros e estrangeirOs - dados atualizados para
junho de 1991.
Trata-se de um estudo feito pelã. -eXtinta Portobrás em
alianç_a com a assessoria da Perplan e a partiCipaçâo -ao I'nstituto Brasileiro de Siderurgia, da Sider~rás, da Associação
das Siderúrgicas Privadas e -da Associação- de Comércio Exterior do Brasil, além do LLOYD etc.
Tradicionalmente, no que se refere a custo, há, no Brasil,
três pontos que exercem certa dose de conflito: o transporte
dos containers, o transporte de certas cargas provenientes
da agricultura - granéis líquidos, tipo soja - e os produtos
siderúrgiCos.
Da época em que foi feito esse estudo para cá, a situação
melhorou relativamente. Nos últimos aumentos de tarifa ocorridos, por exemplo, em Santos, esses produtos receberam
atualização tarifária relativainente menor do que os outros.
O estudo que citei objetiva fundamentalmente, para esses
três itens, uma cornpaiaçãó. cóm -os portos estrangeiros. É
possfvel verificarmos -vou ler apenas a parte final do estudo
-que para cereais, por exemplo, o porto de Roterdã cobra
US$4,70 por tonelada de soja; Antuérpia, US$4,60; Paranaguá, US$3,49; Rio Grande, US$3,29; Santos, US$7,35.
Sabem por que Paranaguá cobra US$3,49? Naquele porto
foi feita uma dragagem muito gra-nde e inst~ados equipamentos que permitem 7 mil toneladas por hora. Sabe no que
redundou isso? Redundou em 500 navios_, hoje, em Paranaguá, numa faixa de navios de maior tonelagem. De forma
que-:dá para embarcar 70 mil toneladas num navio. Isso implica, no final, uma diferença de frete de ÜS$ 20 por tonelada.
E paga-se pela operação portuária US$3,60. Bem, de qualquer
maneira, abstraindo esse fato, há uma certa competitividade
aqui. Isso com os portos mais produtivos do mundo, que
são os europeus, como Roterdã dentre outros. Quando vamos
para container- e de lá para cá essa posião relativa melhorou
-,.usa-se um determinado tipo de guindaste. Nos Estados
Unidos, há 5_00 desses guindastes; no Japão, há 400. Num
Porto como o de Roterdam, há 50~_No Brasil, há 8; 4 com
ó Porto de Santos. Então digo: no Brasil, precisa-se de muito
mais homens para operar um container. É evidente que precisa. Lógico! Não há a menor dúvida de que precisa! Coloque
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condições de equipamento igual, e aí a comparação é válida.
Mas, enquanto há essa deformação, se opero um· terminal
de container em Santos, faço-o a um custo menor do que
os portos europeus e os americanos. Eu não diria menor_ do
que os portos europeus, mas menor do que os portos americanos e, no mínimo, igual aos europeus.
O mesmo vale para produtos sid_erúrgicos. A placa é cobrada em Nova Iorque por US$8,50 por tonelada. Em Philadé!phia, US$8 e 10; em Los Angeles, 12,60; em Hamburgo,
10; em Roterdam, 7; em Antuérpia, 5; em Praia Mo!e, 6.
Se for em Santos, é muito provável que pague mais caro.
Mas, em Praia Mole, que há uma certa especialização, custa
menos do que nos outros portos. O fio de máquina custa,
em Nova Iorque, US$ 17,90; em Los Angeles, 19,15; em
Hamburgo, 10,50; no Rio de Janeiro, 13; no Rio Grande,
8; em Praia Mole, 6. Bem, não sou eu que digo isso; quem
o diz é O atual Ministério dos Transportes. Isso não é um
estudo feito por alguém do passado, mas pelO MiniStério da
Infra-Estrutura. E, até onde sei, esse MiníStéiiO começoU nesse Governo. Antes disso, era Ministério dos Tran·sportes; Ministério que tratava de várias questões! Portanto, não é essa
a aberração que lemos todos os dias no 'jornal. É possível
até que, em um ou outro caso, seja. E cumpre exercitar uma
determinada política nessa ou naquela direção. Se sou capaz
de oferecer uma determinada política tributária, fiscal, etc.,
para favorecer a competitividade desse ou daquele produto,
por que não posso oferecer isso na política portuária? É lógico
que posso! Estabelecendo em nível de compensação, isso se
faz. No mundo inteiro se procede dessa forma. Ü(llÇ,~.__ vaca,
na França, ganha mais de subsídio do que 2/3 da população
humana. Isso só se consegue de uma forma: negociando! E
negociar pressupõe igualdade de condições. Negociai em:diferentes condições, com forças diferente_s, não é negociar; é
tentar tírar o máximo possível de uma derrota previamente
estabelecida. Trata-se de quem tem menos força tentar arrancar o máximo que, em geral, é uma alternativa feita por quem
tem a força. Ninguém no mundo vai me convencer que isso
é caminhar $egundo uma reta chamada modernidade!
E pouco me importa, já nessa ·ràse Oã ·vraa; ·se-_ Tsso vái
significar que vou ser chamado de retrógrado, etc. Vou dizer,
a vida inteira, o que penso. Não tenho nenhum interesse
de natureza eleitoral nisso; não tenho nem pretensões eleitorais futUras, nem issot Mas não vou abrir mão de imaginar
que vamos debitar -isso não é justo --o que hoje ocorre
nos portos apenas a uma área: a área dos trabalhadores. Não
tem o menor sentido isso. _Há _contribuições que o trabalhador
pode dar? Há. E ele sabe, melhor do que ninguém, que pouca
gente lhes fala isso com a sinceridade que falo. Corremos
o risco de criar a eventual possibilidade, na relação de traQalho, de atritos ou de má vontade permanente entre uma parte
e outra. Parec.e-me razoável que isso avance d~ forma coordenada. Tenho um compromisso, porque pedi que o projeto
vies.se a esta ·comissão, mas, ao pedir, disse que não tinha
pretensão de protelá-lo, não era esse o mfiu objetivo. Mas
penso que uma última tentativa poderia ser feita nessa direção,
o Relator poderia juntar as partes, sentar em_ volta de uma
mesa tentando uma .Q)_n_ciliação em cima 4P possível e tentar
viabiliZa-r algo que pudesse receber um aval coletivo_, que_ pudesse receber, se não o que é individualmente a vontade de
cada um de nós, o que é resultado de uma. negociação_ do
possível.
De qualquer maneira, volto a insistir: -rião agüento _mais
ouvir a minha voz, já falei demais. Agradeço a paciência
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do Sr. Presidente e dos companheiros da Comissão, mas infelizmente vamos reservar para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Coma palavra
o nobre Senador Ronan Tito, para discutir.
O SR. RONANTITO -Sr. Presidente e Srs. Senadores,
já se disse, mas ainda vale ressaltar, que o assunto é por

demais complexo. Muito ao contrário do que muitos pensam,
que esse é assunto de interesse apenas daqueles parlamentares
que têm sua base eleitoral nos portos, esse projeto é do interesse de todo o País.
Sou de um Estado que só tem um-mar, o Mar de Espanha,
portanto lá não há porto de mar. Tínhamos um porto em
Pirapora que foi extinguido. Mesmo assim o meu interesse
não fica diminuído por isso. O produtor de soja do interior,
das Minas Gerais, e eu me situo çomo :modesto produtor,
· tem _tanto interesse nesse projeto quanto um Senador. um
parlamentar que tem a sua base eleitoral no porto.
Por outro lado, ouvimos demais as partes: os _e~porta
dores e os trabalhadores que se fizeram representar. Faço,
aqui, uma corrigenda, pois dei o número de custo de um
carregamento de bauxita nos p"Ortos de uma empresa que
é associada à Vale do Rio Doce, porque foi-me fornecida
por um diretor, Como esse número foi contestado pelos trabalhadores, pedi documentos de uma parte e de outra, os trabalhadores me trouxeram o documento, mas não recebi o da
empresa que me havia fornecido verbalmente. Assim sendo,
fico_ com aquele dos trabalhadores.
TemOS ·aqui 29 emendas. Qualquer cidadão que freqüente
uma comissão técnica desta Casa sabe muito bem que, ao
apresentar uma emenda, temos prazo para discussão, para
encaminhamento. São 12 horas e 42 minutos. Neste momento,
muitos dos nossos parlamentares já se retiraram porque temos
outros compromissos. Embora insistam -que aqui se trabalha
pouco, no mínimo, ~ornas especialistas em generalidades, somos solicitados em muitos lugares ao mesmo tempo.
Não vejo, nest~ momento, Sr. Presidente, a mínima condição de votar esse: projeto. Muitos de nós temos conheci~ento do inteiro teor, discutimos cõm as ·parte~s. mas pouco
entre nós. A sugistão final que faz o Senador Mário Covas,
a meu-ver~ é da maior valia. Por ísso mesmo conversei cbm
os Senadores Albt!no Franco, Ronaldo Aragão, Nabor Júnior,
_e Beni V eras, e \'amos pedir vista conjunta do relatório do
projeto e das elneridas para que não pareça que queremos
procrastinar. Se fizermos um pedido de vista àqueles que não
sabem. ao retornar o processo, poderá ser pedido outra vista.
E se fizennos o pedido conjunto na próxima reunião, teremos
COJ}dição_ de votar o assunto.
_
Não IDe sinto, de maneira alguma, em condição de tempo,
neste momento, de votar este proJeto, de discutir. Quanto
ao conhecimento do projeto, devo dizer que tenho das emen_das. Por mais parcimoníosOs que sejamos na avaliação do
tempo, vamos gastar, no mínimo, 30 minUtos em cada emerida.
Por isso mesmo peço vista em conjunto com os. Senadores
qUe acabo de nomear, e faço também um apelo pessoal ao
meu~amigo, Senador José Eduardo, que nos convoque para
uma reunião informai no seu gabinete para que possamos
acertar os grupos. Se não for possível uma unanimidade, um
acordo geral, que sejam pelo menos criados grupos para facilitar o d.ebate e a votação.
Encerro, Sr. Presidente, pedindo vistas do projeto, uma
vista conjunta corri todos os senadores que acabo de nomear.
Era o qUe eu tinha a ~izer.
·
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente/também que gostaria de pedir vistas do processo, porque a conclusão do parecer do Relator, Senador José Eduardo,
é para que aprovemos o que veio da Câmara e a sit~ação
do Senado, no momento, é ruim, porque as matérias chegam
aqui e muitas vezes concordamos COm a Câmara e quando
não concordamos a Câmara também não- concorda conosco,
de tal sorte que a situação intelectual do Senado está um
pouco comprometida. Por isso quero examinar essa parte com
cuidado e com determinado tempo.
Assim sendo, Sr. Presidente, também estou pedindo vista.

a minha proposta, visto que a grande maiÕria dos Srs. Senadores já se retirou.
Por isSo, quero apenaS falar para deixar regiStrado o meu
protesto contra V. Ex~ que não_me concedeu a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Senador José
Fogaça, não aceito o protesto, mas faço um pedido de desculpas, porque não ouvi V. Ex~ pedir a palavra. Mais paciência
do que esta Presidência tem-tido, é praticamente impossível.
Aqui nem limitamos o tempo de nec.hurn.dos Srs. Senadores.
-Não havia razão alguma para q-ue eu não desse a palavra
a V. Ex• Peço desculpas pois não' ouvi o pedido de V. Ex~
Agora, o pedido de protesto não r..abe.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Concedo vista
coletiva requerida pelos Senadores Ronan Tito, Albano França, Beni V eras, Dario Pereira, Nabor Júnior, Cid Sabóia de
Carvalho e Ronaldo Aragão, improrrogável de cinco dias,
marcando, para a próxima quinta-feira, às 10 horas, aqui na
Comissão de Assuntos Econômicos, para Prosseguirmos adiscussão da matéria.
O SR. RELATOR (José Eduardo) - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Conceâo a
palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR.RELATOR(JoséEduardo)-Aritesque V.Exi e~c~r
re a reu.nião, gostaria -de fazer uma observação de oraem
geral sobre o projeto aproveitando o público presente para
não deixar que prospere apenas um enfoque.
Questiono a ênfase dada de que tem por objetivo reduzir
salários dos trabalhadores. Não é isso.! Absolutamente!
Em nenhum momento, dentro do projeto, se aborda 8
questão salarial propriamente dita. A questão é que o projet~
realmente elimina os privilégios, quer dizer, o monopólio da
mão-de-obra. Então é essa a grande questão que se coloca
neste projeto, tendo por objetivo a concorrência e, atiavés
dela o aumento da produtividade e pela prodlJtividade o aumenÍ:o das exportações brasileiras e, com isso,- gerando mais
empregos e pqssivelmente melhores salários para os trabalhadores.
Atendendo ao pleito do Senador Ronan Tito, marcaremos para a próxima terça-feira, às 9 ho:as e. 30 ~~utos,
uma reunião no meu gabinete, onde estarei à disposiçao dos
Senadores que queiram discutir o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Quero agradecer a presença dos Srs. Senadores, dos senhores visitantes,
partes interessados no processo ...

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Veja, V. Ex• tem todo o
direito de não limitar o tempo de ninguém, mas não limitar
tempo de ninguém! E não limitar teinpO de ninguém, significa
assegurar que todos possam falar tantq tempo quanto todos
~alam, ou seja~ para V. Ex~ assegtirar is~o, tem que assegurar
<i continuidade da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Estou pedindo a continuidade da reunião para dar a palavra a V. Ex~
ó SR. JOSÉ FOGAÇA -Agora -que todos já se retira.:ar:q é evidente que _i~~o torp.a ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Mas V. EX'
qu,er insistir que eu ouvi V. Ex~ pedir a palavra e não dei
a palavra por algum motivo? V. Ex~ quer dizer isso?
Não há compreensão nesse sentido. Estou fazendo um
pedido de desculpas porque não ouvi V. Ex~ pedir a palavra.
Agora, não posso aceitar o protesto por algo involutário. Não
percebi o pedido de V. Ex~ E dei uma demonstração de paciência ao ouvir, por mais de uma hora, o Senador Mário Covas.
Então não havia razão para não conceder-lhe a palavra. Tenho
o maior respeito por V. Ex•
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, é exatamente
por)sso, a minha expectativa ...
O SR. PRESJDENTE (Raimundo Lira) -Senador, estamos todos aqui. Fale agora e na próxima reunião, novamente
V. E~ fará uma nova exposição.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O Senador Nabor Júllior já
se retirou e oUtros Senadores também. O Senador Albano
Franco também. Há uma série- de Senadores que já se retii-ãrartl e seria importante que -eles ouvisSem a iriinha proposta.
Eu tinha uma proposta concreta de modificação de texto para
fazer. Não mais a farei aquL..

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Estão aqui
O SR. JOSÉ FOGAÇA --Sr. Presidente, eu me inscrevi __ presentes o Sr. Relator, o PrC$idente, o vice-Presldente, o
para falar e V. Ex" não me concedeu a palavra.
--- Senador Mansueto de Lavor, que conduziu na ComissãO CJC
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador, V.
a matéria. Estão todos os-representantes interessados. Estão
Ex• tem a palavra. Peço desculpas, mas não ouvi V. Er pedir as pessoas que mais se interessam pelo projeto. Os Senadores
Mário Covas, Senador Ronan Tito ... Faça a sua proposta,
a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Lamento, Sr. Presidente, ago- Senador.
ra a reunião está desativada...
O SR. JOSÉ FOGAÇA - 0 que resta saber, e é eVidente
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Gostaria que que isso é que é iinportimte nesta bora é se todos estão disposos presentes ocupassem novamente seus lugares e aguardas- tos a ficar mais 40 minutos ou uma hora ...
sem o pronunciamento do Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Ficaremos
O SR. JOSÉ FOGAÇA -'---Sr. Presidente, tenho uma
com todo o prazer. Estamos aqui para trabalhar.
proposta para fazer. "Aguardei, com tranqüilidade, a longa
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas veja a inutilidade da
exposição do Senador Mário Covas, que é o maio~ entendido
desta matéria, maS Dão estou vendo condições de apresentar prop~sta que V. Er está fazendo: falar a três ou quatro sena-
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dores e depois ter que repetir essa mesma explicação para
os outros dez que aqui não se encontram.
Não há nenhum sentido falar agora: Por isso--não vou
fazê-lo. Só quero registrar o protesto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Não .aceito
o protesto.

O SR. JOSÉ FOGAÇA aceito a desculpa de V. Ex~

Após registrar o protesto,
-
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projeto, no caso, o Senador Mário Covas, o próprio Relator,
Senadores Ronan Tito, Mansueto de Lavor, estão presentes
além de todas as pessoas envolvidas, trabalhadoras e empresários.
.
Fica a critério do Senador José Fogaça falar agora "Ou
deixar para a próxima reunião.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Seu pronunciamento agora não teria peso regimental.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Não há proO SR. CID SABÓlA DE CARVALHO- Sr. Presiblema porque a discussão vai continuar na próxima reunião.
dente, peço a palavra pela ordem.
· O apelo que faço ao Senador José Fogaça é, em primeiro
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
lugar, que S. Ex• tem as .duas opções: ou falar aos Senadores
palavra pela ordem_ ao Senador Cid Sabóia de Car_y_al_h'?~
presentes ou falar na próxima reunião. Além disso, deve aceiO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presi- tar da Presidência o pedido de ~esculpas por não ter percebido
a sua inscrição.
dente, tendo sido pedido vista do processo, interrompeu-se
esse assunto, evidentemente. Penso que o Senador José FogaO SR. JOSÉ FOGAÇA- Já aceitei o pedido de desculça tem razão porque S. Ex• se inscreveu e queria falar. Agora, - p~s, formalmente aqui, e quero _aceit:"-lo novamente. Y~ Exa
com a interrupção do debate, não há sentido.
deve ter se equivocado, não dev_e ter percebido. Quando fiz
Queria, então, sugerir que ele fosse o primeiro inscrito
o registro, V. Ex~ fez um sinal positivo e irriaginei que a minha
para a primeira reunião depois dos cinco dias, quando ele comunicação tivesse sido entendida. ____ _
faria essa proposta concreta sobre a alteração que pretende
De qualquer forma, não há condições de fazer a exposipropor aqui nesta Comissão. ·
_
_ ~~~~~- _
ção. Cbmecei a fazê-la aqui ao Senador Mário Covas, e já
Quero só advertir que é importante essa pàlavra do Sena- se desdobrou numa série de subalternativas que demandam
dor José Fogaça, qtie tem demonstrado, aqui no Senado, ser uma longa discussão. Não é possível fazê-lo agora. Não há
uma pessoa muito estudiosa_ desse projeto, inclusive dos maft ânimo dos Srs .. Senadores e não bá quorum para isso.
difíceis. Seria, realmente, infrutífero agora -coma S, Ex~
O SR .. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Fico satisfeito
bem salienta- após o encerramento do processo em pauta, - em aceitar o meu pedido de desculpa. Quero ressaltar a estima
com o pedido de vista, seria infrutíferO ó -debate. Na ve~dad~, ··e o respeito que tenho por V. Ex~
ele foí colhido pelo pedido de vista e a sua sugestão,_ ~11-tãq,
... O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Queria sugefica eri:I suspenso.
-nr
qUe V. Ex~ considerasse o Senador José fogaça como
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Cid primeiro inscrito para a próxima reunião.
Sabóia de Carvalho, a questão levantada por V. Ex~ também
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Já está, nobre
o foi por mim, mas é puramente regimental. Após o pedido
de vista, não há mais di.$cussão, mas estamos abrindo a palavra Senador. Muito obrigado a todos os presentes.
Está encerrada a reunião.
ao Senador José Fogaça para corrigir essa deficiência. Todas
(Levanta-se a reunião às
as pessoas, todos .o_s .Senadores que_ vêm acompanhando o
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Ata da 196a Sessão, em 2 de outubro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência do Sr. Valmir Campelo
ÀS 9 HORAS, ACITAM,ÇF. PRT?SF.NTfiS 08 SRS.
SENADORES:

OFÍCIO
Do Sr. 1~-Secretário da Câmara dos Deputados, encami-

nhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:

Albano Franco - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Dirceu C..arneiro - Elcio Álvares - Humberto Lucena- Joao Roeha - Meira Filho - Valmír C.ampelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores.
Havenào número regimental, declaro aberta a sessão.
S~b

a proteção de Deus, iniciámos nossos trabalhos.

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do EXpediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM DQ PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N' 325, de 1992 (n' 624/92, na origem), de 30 de setembro do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i'
56, de 1992 (n' 2.529/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criação de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, sancionado e transformado na Lei n"' 8.468, de 30
de setembro de 1992.
. .
.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 77, DE 1992
(N' 3.183/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre destinação das quotas de fundos ao
portador e aos títulos ou aplicações de renda fixa ao
portador ou nominativos-endossáveis mencionados no
caput do art. 3' da Lei n~ 8.021, de '12 de abrii de
1990, atualmente à disposição do Banco Central doBra·
sil, nos termos do § 2' do art. 7' e do caput do art.
99 da Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As quotas de fundos ao portador e os títulos
ou aplicações de renda fixa ao portador ou nominativos-endossáveis a que se refere o caput do art. 39 da Lei n'i' 8.021,
de 12 de abril de 1990, que não tenham sido resgatados até
dez dias após a publicação desta _lei, reverterão em favor do
Fundo Nacional de Saúde.
Parágrafo único. Os recursos totais provenientes das
doações custodiadas pelo Banco Central do Brasil e oriundas
da campanha "Doe Ouro para o Bem do Brasil" e de outras
doações voluntárias reverterão em favor do Fundo a que se
refere este artigo.
Art. 29 Os recursos a que se refere o artigo anterior
se destinarão a ampliação ou reforma de hospitais públicos
e à aquisição e reparo de seus equipamentos utilizados nas
atividades-fim.
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Art. 39 O Poder Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional, até vinte dias após a publicação desta lei, projeto
de lei de crédito adicional sobre a aplicação do total dos recursos revertidos ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos desta
lei.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Sábado 3 7951

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - 0 expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.-1 9 SecretáriO.
É lido o seguinte
OF GL PFL N' 70/92

·Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, na qualiLEGISLAÇÃO CITADA
dade de Líder do Partido da Frente Liberal, no Senado FedeLEI N' 8.021, DE 12 DE ABRIL DE 1990
ral, para solicitar as alterações abaixo na composição da CoDispõe sobre a identificação dos contribuintes para missão de Assuntos Económicos:
fins fiscais, e dá outras providências.
1. passar a TITULAR o Senador JOÃO ROCHA;
2. passar a SUPLENTE o Senador MARCO MACIEL.
Aj)foveito a oportunidade para reiterar a Vossa ExceO Presidente da República, faço saber que o Congresso
lência os protesto de minha estima e apreço.- Senador Marco
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~' A partir da vigência desta lei, fica vedado o Maciel, Líder do PFL no Senado Federal.
.pagamento ou resgate de qualquer título ou aplicação, bem
. O SR. PRESIDENTE (VaJmif Campelo) -Será feita
como dos seus rendimentos ou ganhos, a beneficiário não. a substituição solicitã.da.
identificado.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste Secretário.
artigo sujeitará o responsável pelo pagamento ou resgate a
É lido o segui"ilte
multa igual ao valor da operação, corrigido monet~riamente
a partir da data da operação até o dia do seu efetivo pagaREQUERIMENTO N• 734, DE 1992
mento.
Art. 29 A partir da data de publicação desta lei fica
Senhor Presidente,
vedada:
Nos termos regimentais solicitamos a V:. Ex~ a prorro~
I - a emiss~o de quotas ao portador ou nominativas- gação, por mais 30 (trinta) dias, do prazo da Comissão Parlaendossáveis, peloS fundos em condomínio;
mentar de Inquérito destinada a "apurar denúncias de irreguII - a emissão de títulos e a captação de depósitos ou laridades cometidas em fundos de pensões de estatais e na
aplicações ao portador ou nominativos-endossáveis;
Petrobrás" ·
III- a emissão de cheque de valor superior ao equivaSala. das Sessões, em 23 de setembro de 1992. - Cid
lente a cem Bônus do Tesouro Nacional (BTN) no rriês da Sabóia de Carvalho- Alexandre Costa- Irapuan Costa Jr.
emissão, sem a identifiCação do beneficiário.
- Valmir Campelo - Aureo MeUo - Ronaldo Aragão Parágrafo único. Os cheques emitidos em desacordo Alm.ir Gabriel - ~ernando H~nrique Cardoso - Maurício
com o estabelecido no inciso III deste artigo não serãc;> com- Corrêa - Pedro Sm~on - Joao França --: Eneas ~arias pensáveis por meio do Serviço de Compensação de Cheques Ruy Bacelar- Coutinho Jorge-..: César Dl8S- Joao Rocba
e Outros Papéis.
·
. ----~ Humberto Lucena - Márcio Lacerda - José FogaçaArt. 3"' .O contribuinte que receber o resgate de quota·s Mário Covas- Alfredo C~mpos- E~peridião Amin- Lu~ído
de fundos ao portador e de títulos ou apli~ções de renda Porte~la- Jarb~sPa~o.- BemVeras- OnofreQuman
fixa ao portador ou nominativos-endossáveis, existentes cm . . ;. . Wllson Mart1ns - Lev1 D1as.
16 de março de 1990, ficará sujeito à retenção 'de Imposto
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Fica prorrode Renda na fonte, à alíquota de 25%, calculado ·sobre o gada o prazo da comissão, nos termos do art. 152 do Regimenta Interno.
valor do restage recebido.
§ J9 O imposto· será retido pela instituição que efetuar
Sobre a mesa, menSagem que será lida pelo Sr~ 1"' Secreo pagamento dos títulos e aplicações e seu recolhimento deverá tárjo.
ser efetuado de conformidade com as normas aplicáveis ao
É lida a seguinte
Imposto de Renda retido na fonte.
9
§ 2. O valor sobre O qual for calculado o imposto, dimiMENSAGEM N' 113, DE 1992-CN
nuído deste, será computado como rendimento líquido, para
(N'.623/92, na origem)
efeito de justificar acréscinio patrimonial na declaração de
1
bens (Lei n' 4.069/62 ( ), art. 31) a ser apresentada no exercício
finanCeiro subseqüente.
· ·
Senhores Membros do Congresso Nacional,
§ 3"' A retenção do imposto, prevista neste artigo, não
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, submeto
exch.ii a incidência do Imposto de Renda na fonte sobre os à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
rendimentos produzidos pelos respectivos títulos ou aplica- de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
ções.
Economi&, Fazenda e Planejamento, o texto da Medida Provi§ 49 A retenção do imposto, prevista neste artigo, será sória_ n"' 307, de 3Q de setembro de 1992, qüe "Dispõe sobre
dispensada caso o contribuinte comprove, perante o Departa- a extmção do Índice de Salários Nominais Médios e o reajuste
mento da Receita Federal, que o valor fesgatado tem origem dos contratos de locação residencial, e dá outras providên_
-·_.
em rendimentos próprios, declarados na forma da legislação cias".
Brasüia, 30 de setembro de 1992. - Fernando Collor
do Imposto de Renda.
de Mello
(À Comissão de Assuntos EcOnômicos.)
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Art. 59 O índice convencionado pelas partes nos termos
desta Medida Provisória não ·estará sujeito à limitação de
que trata o art. 16 da Lei n' 8.178, de 1991.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Parágrafo único. Fica -mantida a vedação ao estabeleTenho a honra de submeter à elevada consideração de cimento de cláusula de reajuste com periodicidade inferiOr
Vossa Excelência proposta de reedição da Medida Provisória . à semestral.
n' 304, de 28 de agosto de 1992, que dispõe sobre a extinção
Art. 6~ As rela~óes jurídicas decorrentes da Mt!dida
do Índice de Salários Médios e o reajuste dos contratos de
Provisória n~' 304. de 28 de agosto de 1992, serão disciplinadas
locação residencial, e dá outras provid~ncias.
pelo Congresso Nacional, nos termos do dispos~o no parágrafo
2. A presente proposição tem por objetivo reiterar os
único do art. 62_ da Constituição.
preceitos contidos naquela Medida Prqvisória. tendo em vista
Art. 7"' Esta Medida Provisória entra em vigOr na data
a iminência da perda de sua eficácia, em face da falta de
de sua publicação.
apreciação pelo Congresso Nacional, no prazo previsto no
Brasília, 30 de setembro de 1992; 171"' da Independência
parágrafo único do art. 62 da Constftu_ição.
e 104' da República.- FERNANDO COLLOR DE MELLO.
Respeitosamente- Marcflio Marques Moreira, Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.
LEGISLAÇÃO CITADA
E.M. n' 381

Em 29 de setembro de 1992

MEDIDA PROVISÓRIA
N• 307, DE 30 DE SETEMBRO DE 1992
Dispõe sobre a extinção do Índice de_Salários Nominais Médios e o reajuste dos contratos de locação residencial, e dá outras prm;idências.
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<? Fica extinto, a partir de 1"' de agosto de 1992,
o Índice de Salários Nominais Médios ~ISN, de que trata
o art. 18 da Lei n' 8.178, de I' de março de 1991.
Art. zso Nos contratps de locação residencial vinculados
ao ISN, vigentes na data de publicação desta Medida Provisória, o primeiro reajuste que ocorrer será calculado por um
índice composto pelas variações acumuladas:
I - do ISN entre o mês do reajuste imediatamente anterior à publicação desta Medida Provisória e _o mês- de julho
de 1992, inclusive;
II- do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística- IBGE entre o mês de agosto de 1992,_ inclusive,
e o mês imediatamente anteriOr ao reajuste de que trata este
artigo.
§ 1~ Nas hipóteses de impossibilidade técnica de divulgaÇão do IPCA até o décimo sé tini o dia ·-ao~ rilês__ seguinte
ao de referência, caberá ao Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento fixá-lo com base nos índices divulgados por
entidades idóneas.
§ 2~' O índice composto de que trata o c_aput deste artigo
substitui o ISN para os fins do disposto no art. 16 da Lei
n' 8.178, de 1991.
Art. 3"' A partir- do reajuste d~ que trata o artigo anterior, as partes deverão convencionar um novo índice_ para
os reajustes futuros, vedada a vinculação;
I - ao Salário Mínimo;
- --II- a Taxa de Câmbio;
III- a Taxa Referencial de Juros- TR;
IV- a Unidade Fiscal de Referência- UF!R.
Parágrafo único. É lícito às partes, desde que em comum acord~, convencionar imediatamente a substituição do
!SN pelo índice que escolherem, não prevalecendo, neste caso,
o disposto no art. 29 desta Medida Provisória.
Art. 4~> Na ausência de acordo, poderão as partes propor arbitragem a cargo de árbitro por ambas eleito, a quem
incumbirá decidir sobre o índice que regerá o reajuste.

LEI N•8.178,_DE !•DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras sobre preços e salários e dá outras
providências.

······A'rt.· ·"i6~ ···o~· ~~~t;~t·~~· ct~: ·i~~ç·ã~-;~~i·d~-~~i~rfi;;·~ct~~
a partir de 1~' de fevereiro de 1991 serão livremente pactuados,
vedada a vinculação à taxa de câmbio e ao salário mínimo,
e poderão conter cláusulas de reajuste, desde que a periodicidade de reajuste não seja inferior a seis meses e o índice
de reajuste não seja superior à variação dos salários nominais
médios no período.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a·os
acordos pactuados pelas partes, relativos à inserção ou modificação de cláusula de reajuste, ou repactuação do_ valor do
aluguel, dos contratos de locação residencial em vigor.

...... Art:

.. O

·1s~·
·i~·di~~ ·d~ ·s;iári;;;·N-;;~i~~i~· Médi~~ ~d~~~iá
-ser calc1:1lado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. com metodologia amplamente divulgada.

MEDIDA PROVISÓRIA
N• 304, DE 28 DE AGOSTO DE 199.2 ..
Dispõe sobre a extinção do Índice de Salários Nominais Médios ~ o reajuste dos contratos de locação residencial, e dá outras providências.

O sR: PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A mensagem
que acaba de ser lida encaminha a Medida Provisória n~' 307,
de 30 de setembro de 1992, aue "dispõe sobre a extinção
do Índiçe de Salários Nominais Médios e o reajuste dos contratos de locação residencial e dá outras providências."
De acordo com as- indicações das Lideranças, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Nelson Carneiro (PMDB)
João Rocha (PFL)
Raimundo Lira (PFL)
José Richa (PSDB)
Jonas Pinheiro (PTB)
Enéas Faria (PST)

·suplentes
MárCio ·Lacerda
Onofre Quinan
Dario Pereira
- Carlos PatrocíniO
Chagas Rodrigues
Levy Dias
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_Af está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a importância
maior desse dia 29 de setembro de 1992.
Para chegarmos a ele, o Congresso Nacional se investiu,
de fato, nos seus poderes de direito. Sobrepujou, internamente, os naturais conflitos político-partidários, formou uma
enorme frente de resistência política, que hoje não é propriamente de oposição, nem, evidentemente, apartidária- diria,
sim, compartidária- mas urna frente de salvação nacional.
Se a democracia conseguiu sobreviver, o País caiu doente
e vive um momento delicado de sua enfermidade. É a Nação
De acordo com a Resolução n' J, de 1989-CN, fica estabe- quem pode salvá-lo. Desde a instalação da CP! Mista, que
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
apurou as irregularidades hoje denunciadas, passando pela
decisão do histórico 29 de setembro de 1992, até o final do
Dia 2/10 -Designação da Comissão Mista;
Dia 5/10 -Instalação da Cõnlissão Mista;
. processo, neste Senado da República, nós, Sr. Presidente,
Até 6/10 - Prazo· para recebimento de emendas. Prazo Srs. Senadores, nós parlamentares somos a Nação. Nós e
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibi- o povo que representamos.
Desde o movimento pelas "diretas já" que o Congresso
lidade;
Naclonal vem sendo o teatro cívico brasileiro. Algumas frusAté 16/10- Prazo final da Comissão Mista;
traçõês, alguns momentos de descrédito popu~ar, mas nos
Até 31/10- Prazo no Congresso Nacional.
elevamos acima das adversidades e conseguimos construir os
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência alicerces da nova democracia brasileira. Isso se deu com a
dispensou o período correspondente a Ordem do Dia, nos Constituinte de 1986 e com a promulgação da Constituição
de 1988. Esse documento, que estruturou o Estado Demo~termos do art. 174 do Regimento Interno.
crático de Direito, malgrado deficiências e imperfeições que
Há orador inscrito.
se lhe podem imputar, é a contribuição fundamental que este
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
Congresso deu à Nação. A partir daí, nosso papel primordial
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia é o de exercer as competências e- as prerrogativas que essa
o seguinte discurso.)----:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dia Constituição nos dá, a principal das quaiS consiste no uso,
29 de setembro entra para o· calendário histórico das datas adequado e oportuno, dos instrumentos que garantem a prevanacionais como o dia do impeachment. Afinal, a avassaladora lência dos princípios fundamentais desse Estado Democrático
votação na Câmara dos Deputados resultou na aprovação de Direito. enumerados no art. 1~ da Constituição.
do processo, que doravante instaurado ~ realizado nesta Casa
A crise política atual tem o seu lado p-ositivo, na medida
concluirá, aí sim, com julgamento do Presidente Collor como em que estamos podendo testar esses instrumentos instituincurso ou não em -crime de responsabilidade.
cionais.
Mas o significado especial desse dia 29 de setembro, mer-,
Após a realização das primeiras eleições diretas, em trinta
cê da histórica decisáo da expressiva maioria- dos senhores anos de jejum do sufrágio popular para a chefia do Executivo
Deputados, está no que ela representa como vitória dos instru- federal, assumiu o Sr. Fernando Collor de Mello como primeimentos de defesa, de sobrevivência e de prevalência das insti- ro presidente da República eleito sob a égide da Constituição
tuiçóes democráticas contra o poder de forças destrutivas desde 1988. Empunhou, o então candidato, as bandeiras da morasas mesmas instituições. Portanto, a democracia, que no Brasil lidade, da dignidade, da eficiência na gestão -dos negócios
vem resistindo a sucessivos estados de coma, a longas interria- públicos, da retomada do desenvolvimento e do saneamento
ções, finalmente respira sem aparelhos; iniciando sua jornada financeiro do Estado. Essas bandeiras correspondiam - e ·
de recuperação, caminhando com suas próprias pernas, deci- ainda correspondem- às aspirações do povo brasileiro, que,
dindo por sua vontade própria, liberta enfim dos anestésicos, por 35 milhões de seus cidadãos, nele depositou as-esperanças
dos medicamentos, das camisas-de-força e dos "curandeiros", que naquele momento se supunham as últimas.
que mais a velavam na morte lenta do que zelavam por sua
O presidente eleito, entretanto, traiu o candidato precisacura súbita.
mepte naquilo que suas promessas mais sensibilizaram o seu
Essa histórica decisão da Câmara dos Deputados talvez eleitorado. A bandeira da moralidade pública foí rasgada e
represente a primeira e a verdadeira carta de alforria do nosso o povo vilipendiado no mais fundo estrato de sua dignidade
povo e de sua escravizada democracia.
política, que é o valor e o sentido do voto.
Disse eu certa vez, e:rh discurso nesta Casa, porém não
Nesse único instrumento que dispõe para fazer-se, efeticusta repetir com mais detalhes, que a palavra democracia vamente, representado na sua vontade, o voto do cidadão
está registrada no léxico como integrada pelo elemento de - sabe-se agora melhor ainda - simboliza _ e material}za ps
composição do grego "demos", que significa povo. Daí, gover- seus sentimentO$, as suas convicções, as suas esperança:s, o
no do povo._ Na prática, entretanto, pelo menos no B-rasil, seu desejo de melhorar de vida, de crescer, de participar
esse elemento de composição da palavra parece derivado do dos sacrifícios e dos benefícios, de se tornar sujeito de obrigasubstantivo latino daemón, que em português deu demo, ou ções, mas de direitos também. Nesse resumo de sentimentos
seja, diabo, demónio. Por isso- quem sabe?- a democracia e de percepções, o voto é sempre manifestação de vontade
brasi).eira sempre esteve povoada de "fantasmas demoníacos".
otimista. E nada pior para o indivíduo ou para a sociedade
Agora, a Câmara dos Deputados, com sua decisão, dá
do que a traição ao otimismo, principalmente aquele que se
mais um passo na direção do exorcismo definitivo dessas figu- · encarna no voto.
ras fantasmagóricas e demoníacas, propiciando assim que nosPois bem, o povo brasileiro, que se vem abatendo por
sa democracia passe a ser realmente povoada de povo.
sucessivas traições ao seu otimismo, outra vez postou-se incréDEPUTADOS
Suplentes
Titulares
Amo Magarinos
Tourinbo Dantas (Bloco)
Freire Júnior
Elísio Curvo (Bloco)
Walter Nory ·
Renato Viana (PMDB)
Marino Clinger
Carlos Lu pi (PDT)
Célia Mendes
Gerson Peres (PDS)
Marco Pen~orte
Saulo Coelho (PSDB)
Pedro Valadares
Delcino Tavares (PST)

.
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dulo, de iníCio, ·quanto ao desfecho da atual crise política. se faz é ocupar espaços, assumir posições, ou de índole prograCertamente, em decorrência de outras experiências frustran- mático-partidária, ou em virtude de interesses pessoais, por
tes, ele não acreditava na capacidade de resistência e na sobre- motivos ideológicos, por simpatia, antipatia, eni razão da pró'vivência das instituições democráticas deste País, inauguradas pria sobrevivência pOlítica, ou por que outras razões forem.
com a Constituição de 1988.
O certo é que, nesse campo, os julgamentos são meros juízos
Aos poucos, enquanto a CPI mostrava o resultado de
de valor sobre pessoas ou situações, em função de critérios
seus trabalhos, o Congresso foi reabrindo um novo ciclo de subjetivos de oportuitídade para tomada de decisões.
esperanças e de otimismo à participaçãO decisiva da soCiedade.
Coisa totalmente diferente~ julgar o presidente da RepúSe de outras vezes foi a vontade popular que inflamou o blica, enquanto cidadão submetido a um pi'oCesso de natureza
Congresso; dessa vez, seguramente, nós conseguimos inflamar judicial, mesmo perante uma corte que lhe faz oposição política.
·
o povo.Chegamos ao processo de impeachment não para afastar,
serque não é fácil dissociar a pessoa do cidadão politicapor afastar, o presidente Collor, nem para vitimar de golpe mente condenado pelo povo e pela Câmara dos Deputados
-como ele insiriuOu -oS ·35 milhões de votos que recebeu daquele que será criminalmente processado nesta Casa. Sei
nas u:fuas, mas para repor a dignidade e o otimismo desses também que é difícil separar, distinguir, isolar os conceitos
mesmos 35 milhões de v9tos traídos. Chegamos ao processo políticOs subjetivos dós critérios judiciais objetivos, que dora~_
de impeachment para provar, numa eXperiência concreta e vante - e por algum tempo - passarão necessariamente
inédita, que os fundamentos do Estado Democrático de Direi- a conviver na consciência de cada Senador.
Essas difiCuldades realmente existentes deverão ser, ento, estabelecidos_n9 art. 19 d.e nossa ConstituiÇão, devem ser
respeitados acimã de tudo e podem ser defendidos contra treUlnto, enfrentadas e superadas dentro de cada um de nós,
para que se faça um processo e julgamento do Sr. Collor
todos os que não o quiserem observar.
Foi, portanto, no caso, para a defesa da soberania e da de Mello com o máximo desprendimento do subjetivismo de
cidadania, que se juntaram partidos, trabalhadores, empre- nossas opiniões ou posições políticas. Essa é a isenção que
. sários, estudantes, organizações de toda a natureza, todos, se requer agora e esse é o único caminho para um julgamento·
enfim, buscando a solução instituciorial para uma crise que sério, responsável e justo.
poderia afetar a estabilidade desse recém-iriaugurado Estado
Com a consciência assim arejada,· col!l a Constituição
e a lei, tenho a certeza de que seremos os juízes eril quem
Democrático de Dii'eito chaniado Brasil.
Quem diria, acabamos dando uma lição ao mundo de a Nação confia e de quem se espera, unicamente, a verdade.
e a justiça. ·
como defender a democracia com democracia.
Agora,-Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos iniciar,
Nosso papel será, exclusivamente, o de bus-car a verdade
nesta Casa, o processo e julgamento do Presidente da Repú- dos fatos, garantindo ao denunciado a ampla defesa que a
blica por crimes de responsabilidade.
Constituição lhe assegur~. embora ele tenha desperdiçado até
Essa atribuição específica do Senado, no desempenho aqui todas as oportunidades que lhe. foram- diiâas para isso,
de uma funçãQ jurisdicional atípica, nos coloca no papel de
a meu ver. Se até agora ele confiou na sorte ou em man9bras
políticas "que não o salvaram, daqui por diante só poderá
juízes, com toda a carga ·de responsabilidade inerente à tog;l.
Dir-se-á que-os Senadores, por sua própria missão parla- contar com u-ma defesa que não seja simplesmente hábil, mas
mentar, como. profissionais da opiniãO-~ crftica e da palavra eficaz do ponto de vista de infirmar evidências ou provas.
imune a limitações, já- previamente comprometidas com posi-.
Advirta-se que nossa isenção não deverá ser confundida
ções e oposições políticas em todos os casos e causas - e . co_m._ uma extrema paciência para deferir expedientes notoÍianeste do presidente Collor em particular- não seriam isentos ment~ protelat6rios. Se é certo que seremos magistrados sefll:
o suficiente para proceder a um julgamento justo e imparcial. suspeição, agindo na forma da lei, não é menos certo que
É sabido que o Senado, por larga maioria, veio eXercen- es!il"e: processo singqlar tramitará paralelamente àco~tinU.ídade
do, atualmente, forte oposição ao governo Collor, seja pela de um governo interino, Cujo aceJ;to - esperado por toda
voz daqueles ~ue sempre se manifestaram contra ele e cujos a Nação para exatamente corrigir os rumos da administração
discursos aí estão publicados no Diário do Congresso para sub judice, digamos assim - depende, mais do que nunca,
demonstrá-lo, seja pelo silêncio dos que não o defendem, do apoio parlamentar e da sustentação do conjUnto das forças
nem o atacam, seja pela deserção de quem chegou a defen- políticas que depuseram, institucional e temporariamente, o
dê-lo. A verdade indiscutível é que, hoje,. o presidente Collor Sr. Fernando Collor, ora processado perante esta Casa.
de Mello .terá pouco mais de um décimo dos membros do
Quero dizer com isto, Sr; Presidente, Srs. Senadores,
Senado ainda a apoiá-lo.
que a estabilidade política do governo ínterino do Sr. Itamar
Refiro-me, entretanto, ao apoio politico, isto é, ao que Franco é condição indispensável a que ele consiga superar,
ainda possa representar, politicamente, o Sr. Collor çle Mello em curto prazo, as dificuldades que encontrará para pôr a
casa e~ ordem. O presidente da República em exercício,
e o governo que comandou a_té aqui.
Nesse sentido, as opiniões, palavras e votos dos Senadores para o bom êxito de sua delicada missão, não está assumindo
marcadamente oposicionistas, até mesmo o silêncio ou a deser- um governo tampão. Ele está assumindo a presidência da
ção de outros, não representam nada mais do que uma natural República para chefiar um novo governo. Não se tra.ta, pois,
-6p6Siçáo polítiCa,- marca essenCial de -Um Parlamento livre, de um e:ov~mo em fim de mandato, para cumprir calendário.
cumpridor de seus deveres institucionais num determinado Trata-Sé de uni gOverno em meio de manaato;-esperando-se,
contexto político. Trata-se, portanto, do simples exercício da confiantérilente, _qiie ele possa, no tempo que resta, reconsfunção parlamentar, inerente ao Poder Legislativo, que ora truir o País ou, pelo menoS, não destruí.:lo "iliais do que foi.
pode ser majoritariamente gOvernista, ora não.
Essa necessária estabilidade é incompatível com· um longo
AliáS, riõ campo da política - parece-me claro - nin- compàsso de espera pelo julgamento do presidente afastado.
guém faz jul.gamento, no sentido estrito do termo. O que
Afinal de COFJ~t'!s,_o novo Chefe do governo- se nle permitem
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usar um jargão futebolístico - não é mais o "i"egra.:.:três"
do titular. Foi, nos eventuais impedimentos. Mas passou a
ser o efetivo titular nesse afastamento demorado que teremos
pela frente.
Retomando- para finalizar- a questão relativa à sUposw
ta falta de isenção de Senadores para o exercício da magistratura em que ora se investem, nos termos da Constituição,
não· vejo qualquer procedência de razões nessa opinião. Ao
contrário, posso perceber nisso um tipo de pré-argumento
de defesa indireta do Sr. Çollor de Mello, ainda que totalmente
desalinhado com a realidade constitucionalm ente estabelecida, que faz desta Casa a corte suprema e a únic~-instância
, de decisão para o caso.
Concluindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma vez
investidos em funções togadas, não nos podemos dar por suspeitos ou impedidos, porque não o somos nem estamos, e
não faremos prejulgamentos, porque sabemos muito bem distinguir o conteúdo político de nossas opiniões do substrato
ético de nossas !~nçõ~ e dos critérios ~egais de nossa decisão.
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Seremos céleres, como convém à nonnalizaç_ão da vida
nacional e aos superiores interesses do País, mas seremos,
com toda a certeza, serenos, judicantes e justos.
Acho que assim expresso o pensamento de todos os membros deste Senado.
E salve o 29 de setembro!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-Alfredo Campos - Epitácio Cafeteira - Henrique
Almeida- Hydekel Freitas -Irapuan Costa Júnior- João
Calmon -João França- Jutaby Magalhães- Maurício
Corrêa- Ney Maranhão- Odacir Soares- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Não há mais
oradores inscritos.
Nos termos do art. 155, do Regimento Interno, a Presidência declara encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9h40min.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 197• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO
DE 1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

dos Transportes e das Comunicações e reassunção de suas
funções de Senador da República.
-Do Senador Fernando Henrique Cardoso, comunicando que assumirá, a pa~ir desta data, o cargo de Ministro
de Estado das Relações Exteriores.

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da RepúbUca
Submetendo ã deliberação do Senado à escolha de
nomes indicados para cargo ·cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:

1.2.4 - Comunicação da Presidência
-Recebimento de Ofício n' 92/366, da Ordem dos
Advogados do Brasil de São Paulo, encaminhando cópia
de parecer aprovado por a9uela s~ccional ~D?- que ~presenta
s~g-~stões para reforma'do Ensino Juríd~co.

- N' 326/92 (n' 634/92, na origem), referente à indicação do Sr. João Batista Tezza Filho. para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, para o trié-

1.2.5- Discursos do Exp~iente
SENADOR RONAN TITO- Posse do Ministério
nio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da
do Governo Itamar Franco. Necessidade do ap.oio do Coninvestidura de Francisco Leocádio de Araújo Pinto~
gresso Nacional ao Presidente Itamar Franco.
- N' 327/92 (n' 635/92, na origem), refereiite-àlndicaO SR. PRESIDENTE- Votos de sucesso ao Minisção do Sr. Nestor Fernando Hein, para compor o Tribunal
tério do Governo Itamar Franco.
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro
Classista Temporário, representante dos empregadores,
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Normalidade
para o triênio de 1992 a 1995, na vaga-decorrente do térmi-- aas eleições municipais do último sábado e votos de boa
no da investidura de Paulo de Azevedo_Marques.
sorte aos eleitos. Presteza das providências adotadas pelo
Presidente do Senado Federal, Senador Mauro Benevides,
1.2.2 - Requerimento
e pelo Presidente do STF, Ministro Sidl)ey Sanches, para
- Ne 735/92, de autoria do Senador Pedro Simon, insta-Uração do processo de impedimento e afastamento
solicitando seja apensado ao Projeto de Lei da Câmara
do Presidente Fernando Collor. Inquietação de S. Ex• com
n' 59, de 1992 (n' 1.491/91, na Casa de Órigem), o Projeto
a propalada reforma administrativa, com possível criação
de Lei do Senado n9 336 •. de 1991, a fim de que passem
de novos ministérios, nO Governo Itamar Franco.
a tramitar em conjunto, tendo em vista regularem matéria
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Centenário
da mesma natureza.
de nascimento de Assis Chateaubiiand. Editorial do CorM
reio Brazilieose de hoje sobre o acontecimento.
1.2.3- Comunicações
-Do Senador Affonso Camarg-o;- ComuniCando, a
SENADOR NELSON WEDEKIN, como Líclér Regozijo- com a- nornialidàde obServada no transcurso de
partir desta data, a sua exoneração do cargo de Ministro
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impedimento do Senhor Presidente ct'a República. Cumprimento e desejo de êxito aos novos Ministros empossados

1.3 -ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
372 a 376192
3- MESA DIRETORA

hoje. Apelo por apuração rigorosa das mortes ocorridas
durante a rebelião na Casa de Detençã9. -_
1.2.6 - Ofício
-Do Senhor Mário Amato, comunicando o seu afastamento da Presidência da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e solicitando apoio a fimde promover o apressamento da vota_ção definitiva de projetes de lei que tramitam no Parlamento referentes aos
temas que menciona.
1.2. 7 ;_ Comunicação
-Do Senador Maurício Corrêa, comunicando o seu
afastamento do Senado Federal,_ para assumir cargo de ·
Ministro de Estado.
1.2.8- Requerimento
- N• 736/92, de autoria do Senadqr M~$DO Jlacelar,
solicitando ã. transcrição, nos Anais do Senado~ do __artíg(}
impeachment é legalidade, publicado no Jornal Folha de
S. Paulo, edição de 4-1 Q,92.
1.2.9- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

-w

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
___ 5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

lCES

-

r---SUMÁRIO DA ATADA 164• SESSÃ0...-....-...;;-'1
REALIZADA EM I• DE SETEMBRO DE 1992
Retificação
Na publicação do Sumário. feita no DÇN Seção II, de 2-9-92, na página n• 7053, 2• coluna,
no item 1.2.7- ComuniCação da Presidência,
Onde se lê:

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se
hoje, com Ordem do Dia que designa.
Leia-se:
-Convocação de sessão conjunta a reali~ar-se
hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.

19~ Sessão, em 5 de outubro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

Ata da

Presíd8ncia dos Srs. Mauro Benevídes e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

J6lio Campos - J uiahy Magalhaes - Lourival Baptista- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mário Covas - Mauro
Benevides - Nelson Wedekin - Pedro Simon - RacWd Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão.

Albano Franco- Alexandre Costa- Beni V eras- Cbagas Rodrigues- Esperldiao Amin- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg- Irapuan Costa Júnior- Josê Eduardo-

O SR, PRESJDENffi (Mauro Benevides) -_A lista de
presença acusa o comparecimento de 20 Srs. -SenadoreS. _Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhOs.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

SUBMETENDO A DELIBERAÇÁO DO SENADO A ESCOLHA DE NOMES INDICADOS PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIA AQUIESCÉNC!A.
MENSAGEM N• 326, DE 1992
(N' 634192, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal.
Nos termos do§ 1", in fine, do art. 111 da Constituição
Federal, submeto à aprovação de Vossas Excelências, para
compor o Tribunal Superior -do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário; representante dos empregadores, para
o triênio de 1992 -a 1995, na vaga decorrente do_ término da
investidura de Francisco Leocádio de Araújo Pinto, o nome
de João Batista Tezza Filho.
Os méritos- do indicado, que me induziram a escoJhêRlo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
Brasília, 1• de outubro de 1992. - F. Collor.
CURRICULUM VITAE

1. Dados Pessoais
Nome: João Batista Tezza Filho
Data de Nascimento: 19-4-44
Local de Nascimento: Florianópolis- Santa Catarina
Nacionalidade: Brasileira
Filiação: João Batista Tezza e
Elin Bousfield Tezza
Sexo: Masculino
Prof'"ISSão: Advogado e pecuarista
Estado Civil: casado
Cônjuge: Marly Genari Tezza
Profissão: Médica
Endereço Residencial: SHIN -QL 1, Conj. 5, casa 15
-Brasília-DF.
Endereço Comercial: SCLN 111 -Bloco C, salas
201/208.
DOCUMENTAÇÃO:
Carteira de Identidade: 060.731 SSP/AC
CPF: 107.596.629-91
Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/AC105-A
Título de Eleitor:
Certificado de Reservista: 100125 - 1' Categoria
Ministério da Aeronáutica
2. Formação Escolar
Primário: 1950 a 1953- Colégio São José - LagesSanta Cata-o-na.
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Ginásio: 1954 a 1957 - Instituto de Educação "Vital
Ramos"
·
Científico: Colégio Estadual do Paraná - Curitiba
Superior:
Curso: Direito
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná
Localização: Curitiba
Conclusão: 1968
3. Cursos de Extensão Universitária:

- P Semana Trabalhista, patrocinado pelo Partido Acadêmico Progressista e Faculdade de DireitO âa Universidade
Federal do Paraná, de 21 a 26 de março de 1966, ministrado
pelos Prof. Mozart Victor Russomano e João Régis Fassbender Teixeira.
4. Participação em Seminários e Simpósios:
-Seminário "A Nova Constituição e as ConstituiÇões
Estaduais" - promovido pela União Parlamentar Interestadual - UPI, no período de 11 a 14 de abril de 1988 Brasma -DF.
-V Simpósio de Direito Comparado Luso-BrasileiroHotel Glória - Rio de Janeiro, no período de 13 a 15 de
setembro de 1984.
- I Simpósio sobre os MunicípiOS do Acre na Nova Constituição, realizado em 29 de maio de 1989, na sede do Poder
Legislativo do Estado do Acre, sob a coordenação do IBAM.
-Participação no II COMUB - Congresso Municipalista do Brasil, realizado em Brasília- DF, no períOdo de
30 de abril a 5 de maio de 1987.
5- Agraciações
-Diploma de Cidadão Honorário outorgado pela Câmara Municipal de Senador Guiomard- Acre -.1989.
-Diploma de Ordem do Mérito Parlamentar conferido
pelo Grão-Mestre da Ordem Parlamentar do Acre - 1987_.
6. Experiência Profissional:
1. -Servidor concursado do Banco do Brasil S.A., de
1962 a 1969
Localização: Curitiba - PR
2.- Exerceu a Advocacia nos foros do Paraná, de 1969
a 1972
3.- Exerceu a Advocacia em diversos estados brasileiros, nos mais variaO.os setores da profissão, de 1972 a 1985
4. -Deputado Estadual no Estado do Acre pelo PFL,
de 1986 a 1990
5.- Relator da Comissão de Sistematizaçã_o da Constituição Estadual do Acre, de 1988 a 1989
6. -:-Delegado Representante da Federação da Agricultura do Estado do Acre junto à CNA- Confederação Nacio~
na! da Agricultura, de 1982 a 1992
-Foi Presidente da Federação da_Agricultura do Estado
do Acre
7.- Vem exerceQ.do, desde 1991, a Advo_caçia, nos Tribunais Superiores de Brasl1ia -DF, onde reside atualmente
7.

Aprovação em Concurso
* Professor concursado da cadeira de Direito Civil da
Universidade Federal do Acre -1987.
Brasl1ia -DF, 26 de junho de 1992. -João Batista
Tezza Filho.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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MENSAGEM N• 327, DE 1992
(N• 635/92, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do§, 1'?, in fine, do artigo 111 e do parágrafo
único do_artigo 117 da ConstituiçãO Federal, submeto à aprovação de Vossas Excelências, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, para o triênio de
1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investidura
de Paulo de Azevedo Marques, o nome de Nestor Fernando
Hein.
Os méritos do"indicado, que me induzir~m a escolhê-lo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
Brasília, 1• de outubro de 1992.- F- Collor.
CURRICULO VITAE

1. Dados pessoais
Nome: Nestor Ferna.ndo__ Hein

Data de Nascimento: 5-12-56
Naturalidade: Guaíba (RS)
Estado Civil: Casado
Profissão: Juiz Classista Representante dos Empregadores no Tribunal Regional do Trabalho- 4• Região.
2. Formação academica:
2.1. Curso de Graduação:
Escola: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Faculdade: Ciências Jurídicas e Sociais
Loca!: São Leopolao (RS)
Conclusão: 1-7-82.
2.2 -Curso de Pós-graduação:
Escola: Osvaldo Vergara de Pós-gradução em Ciências
- Jurídicas e SociaiS
Local: Porto Alegre
Curso: Especialização cm Direito Processual Civil- 360
horas/aula.
Início: 7-6-83
Término: 7-6-84.
2.3- Áperfciçoamento Profissional:
a) Curso de Direito Agrário.
Escola: Fundação Petrônio Portela.
__ _
b) II Foro de Deba~es sobre Dii'éito ·aas Sucessõe~~
Escola: Instituto dos Advogados do RS (IARGS).
c) I Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Tra_balho.
Promoção: Revista LTr.
d) Seminárío Nacional de Reforma Agrária.
Promoção: Sociedade NacionaJ de Agrçultura.
e) Tercer Congresso [nternacioriàl de Decreto Agrário.
Promoção: Instituto Di Diríttõ--Agrárlo InterOazionale
Comparato.
f) Simpósio sobre Diriâmica da Negociação Colctiva.
.
.
Promoção: FIERGS-CIERGS.
g) III Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho e II Seminãrió sobre Dire"itó CoriSlitllc'iOrtâl do Trabalho.
Promoção: Revista LTr.
h) II Congresso Brasileiro de Previdência Social e I Seminário ·de Seguridade Social.
Promoção: Revista LTr.
i) X Conferência Nacional da O AB. ·
Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil e Seccional
de Pernambuco.
j) XI Conferência Nacional da OAB.

Outubm de 1922

Promoção: Ordem dos Advogados do Brasil e Seccional
do Pará.
3. Trabalhos Publicados:
3.1- Assunto: Direito Agrãnà-, Reforma Agrária e Desenvolvimento.
Revista: Estudos Jurídicos
Número: 36
Edição: Unisinos.
3.2 - Mantinha coluna semanal no Jornal Correio do
Povo Rural, oõ.de -abOidiva assuntoS ligados ao Direito do
Trabalho.Rural.
4. AtivJdades profiSsionais:
4.1 - VIII Encontro Estadual de Professores Têcnicos
de EnsinO Agiicola.
Atividade: Palestrante.
Local: Santa Maria.
4.2-- V Encontro Nacional de Geografía Agrária.
Atividade: Palestrante
Local: Santa Maria.
4.3- VIII Semana ~urídica de Bagé.
Atividade: Palestrante.
Local: Bagé (RS).
4.4- Instituto Liberal do Rio Grande do Sul.
4.5- Comissão Agrária do Rio Grande do Sul.
Função: Membro Titular.
Função: Membro Titular.
4. 6 - Associacion Rio-Platense dei Dereche Agrario.
Função: Membro Fundador.
5~--Experiências-profiSSÍOü.ãis:

~

Em 1'-7-83 constitui a sociedade CODORNIZ & HEIN
-Advogados Associados onde presta serviços a várias empresas, nas áreas de direito do trabalho, comercial e cível.
Em 16-11-83- assumi as funções de Consultor Jurídico
da Federação da Agricultura do -EStado do Rio Grande do
Sul, permanecendo até o momento.
Durante a Assembléia Nacional Constituinte, exerci as
atividade~ de assessor jurídico pela Frente Ampla de Agropecuária Brasileira.
Igualmente, durante a fase de funcionamentO da êornissão de Sistematização da Assembléia Nacional :C~onStifuinte,
exerci as funções de Assessor Jurídico pela União Brasileira
. .
.
de Empresários (UBE).
Prestei assessoria jurídica a váriOs -slndicatos, entre eles
o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados do
Rio Grande do Sul.
~--Em agosto de 1990 fu! nomeado J ui~ C1assista ·Titular,
representante da classe dos empregadores, junto ao TRT4• Região.
Brasi1ia, 1~ de outubro de 1992.- Nestor F. Hein.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanüi.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe----diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1~ Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMJ;:NTO N• 735, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Requeiro a Vossa Excelência, rios termos do art. 258,
do Regirilento Interno do Senado Federal, seja apensado ao
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Julgo que o Senado, neste momento, sente-se muito bem
representado neste Governo. Por isso mesmo, gostaria C.e
deixar registrado, nos Anais desta Casa, os cumprimentos
deste Senador, fazendo votos para que S. Ex015 desempenhem
a função com o mesmo brilhantismo que o fizeram, tanto
aqui no Plenário quanto fias Comissões do Senado Federal,
quando sempre se mostraram competentes__e_à al_tu_ra d_o cargo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O requeriSr. Presidente, tenho muita esperança no GoVeói.o intemento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
rino do Presidente Itamar Franco. Acredito que o Congresso
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1? Secre~ Nacional, de uma maneira ou_de outra, está altamente comtário.
prometido com esse Governo. Afinal, se nós trabalhamos
É lida a seguinte
premidos pela opinião pública e estamos promovendo o processo de impeachment do Senhor Presidente Fernando Collor
-com o apoio do povo brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma,
Oficio n' 23/92
com a iniciativa do Congresso Nacional-, temos que, agora,
Brasília, 5 de outubro de 1992
dar-lhe sustentação para que o Sr. Itamar Franco possa desemSenhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelênia que, em face de minha saída- peõ.há-lo à altura. Que será um governo austero, honesto,
correto, eu não tenho dúvidas disso, mas o povo precisa de
do cargo de Ministro dos Transportes e das ComunicáçõeS,
mais do que isso. Gostei muito quando o ex-Senador Itamar
reassumo, nesta data, as funções de Senador da República.
Franco, hoje Presidente da República, disse que chega de
Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência os meus
recessão. No entanto, também vem uma pergunta a me assalprotestos de alta estima e consideração. - Senador Affonso
tar: como é que vamos sair da recessão, neste momento~ com
Camargo.
um déficit _sobre __a_ arrecadação e despesa deste País? Penso
que
qualquer tentativa de promover o desenvolvimento pode
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidesembocar numa inflação desenfreada, até mais alta do que
dência comunica a~ Plenário que o Senador Affonso Camargo,
a que vivemos hoje.
em razão do expedtente que acaba de ser lido, reassume nesta
Sr. Presidente, tenho que registrar pessoalmente a escodata o exercício do mandato, dele se afastando em conselha do Professor Paulo Haddad, de Minas Gerais, um homem
qUência, o-Seú_suPieiite Senador Enéas Faria.
bastante conceitu;idO como professor. Foi, também, SecreSobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !"Se-Cretário.
-- tário do Planejamento e da Fazenda em Minas Gerais, onde
se_ houve muito_bero. Trata-se de um homem sério, correto
É lida a seguinte
e um acadêmico de escol, um Scholar.Agora, resta-nos desejar
que S. Ex~ desempenhe muito bem as suas funções.
- Há também a indicação, já confirmada, do Deputado
Bras11ia, 5 de outubi:-o de 1992
Gustavo Krause para o Ministério da Fazenda, onde terá um
Senhor Presidente,
trabalho enorme, sem dúvida nenhuma, para aumentar a arreCom~nico a V. Ex~. p~ra. todos os efeitoS regimentais,
cadação e diminuir a deSpesa do País, para poder, aí sim,
que a partir desta data assumiret o cargo de Ministro de Estado
zerando o déficit público, promover o desenvolvimento.
das Relações Exteriores.
·
Quero deixar para um outro inomento, Sr. Presidente,
_Apresento a V_ Ex• meus protestos de estima e conside-o-registro que tenho a fazer sobre a admiração ·que _nutro
raçao. - Senador Fernando Henrique Cardoso.
pelo Ministro Marcflio Marques Moreira pelo desempenho1
que teve. à frente da Pasta da Economia; não- s6 por S.Ex~ ,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- A Presidência mas também por todo o pessoal do Ministério. Hoje, quero
tomará as medidas necessárias, a fim de que seja coqvocada regist!ar apenas que o Brasil, em termos conse_rvadores, está
a suplente do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
com uma reserva da ordem de 23 bilhões de dólares, a maior
Sr' Eva Blay.
. -·
que o Brasil já teve em toda a sua História.
A Presidência recebeu da Ordem dos Advogados doBraAproveitando este ensejo, gostaria de lembrar a este Plesil, Seção de São Paulo, o Ofício n"' 92/366_,_ encaminhando
nário do Senado Federal que, quando relatei a inadimplência
cópia de parecer aprovado por aquela se_ccional em que apredo Brasil, sobre os juros atrasados de 89_ a 90, houve por
senta sugestões para a reforma do ensino jurídico.
parte de dois ilustres Senadores, se não me engano, e com
O expediente será encaminhado à Comissão de Educação
ampla cobertura da imprensa. a afirmativa de que, se fizéssepara conhecimento e providências que julgar cabíveis.
mos aquele acordo da dívida externa, não agüentaríamoS: trêS
Há oradores inscritos.
meSes, porque não teríamos como saldar os nossos comproConcedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
missos, dado que a senhoriagem e outras coisas m3iS levariam
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Priinuncla 0-se:- o Brasil a um colapso. Com base nessa idéia, sustentaram,
então, que não poderia, nem deveria ter sido aprovado aquele
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acordo. Agoia; dois meses depois de aprovadO e referendado
Srs. Senadores, hoje, tomarão posse os Srs. Ministros desse
o acordo, principalmente da inadímplência, o Bi-asil registra
novo perfodo de Governo, assumido interinamente pelo Presiesse recorde nas suas reservas.
dente Itamar Franco, ex-Senador que honrou esta Casa com
Nessa ocasião, este modesto parlamentar afirmou que
dois mandatos. Vale registrar que alguns Senadores assumem
bastava que o Brasil mudasse de tática, que dissesse que era
Pastas da maior importância: !vtaurício Corrêa, no MinistériO
inadimplente, mas não caloteiro; que seria suficiente que os
da Justiça; e Fernando Henrique Cardoso, no Ministério das
bancos dessem condições para as negociações, para que nossas
Relações Exteriores.
-- ---

Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1992 (n' 1.491/91, na
Casa de ongem), o ProJeto de Lei do Senado n" 336 de
1991~ a fim de que passem a tramitar cm conjunto, t;ndo
em vista regularem matéria da mesma natureza.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1992.- Senador Pedro
Simon.
-
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reservas aumentassem. Esta assertiva, no entanto, não teve
repercussão, e, sim, a do ilustre Senador que afirmou muitas
vezes, e ganhou até páginas de jornais -cóm- iStO, ·qlie o Brasil

estouraria suas reservas em menos de seis meses. E não· foi
isso que aconteceu; ao contrário, hoje estamos com urila reser~
va, repito, de 23 bilhões de dólares, ou seja, a maior reserva
que o Brasil já teve em toda a sua História.
·
Gostaria que isso nos Si::rviS-SC de lição. As questões n'égo~
ciadas principalmente de país a país, ou de país a entidades
fiilanceiras internaCionais, são sempre rnaís salutares para o
País do que aquelas atitudes heróicas, que dão manchetes,
mas que, na verdade, emburacam o País, provocam o desemprego, acabam com a economia e apenas promovem as pessoas
que excitaram as paixões.
Era esse o breve registro que eu desejava fazer, levando
os meus cumprimentos aos colegas de Parlamento que se empossam hoje. DesejO- ao Presidente Itamar Franco grande
êxito no seu governo.
·Sr. Presidente, tenho que registrar, repito, que o Congresso Nacional não pode deixar de apoiar o Governo Itamar
Franco pelas razões já expOstas. Mas temos, a grosso ·modo,
três maneiras de manifestar esse nosso apoio: a primeira seria
o apoio puro e simples; a segunda, o apoio· entusiãS-iilado
- e aí eu me situo; e a terceira se"ría o apoío comprometido-,
onde eu gostaria de estar. Infelizmente, contudo, o Presidente
do meu Partido, o PMDB, resolveu que o Partido não vai
participar do Governo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beilevides) - A Presidência associa-se à homenagem que o Senador Ronan Tito
presta aos eminentes colegas desta Casa, já escolhidos para
integrar a equipe do Presidente Itamar Franco. A exemplo
do Senador Ronan Tito, a Presidência deseja êxito aoS rioVos
Ministros, egressos desta Casa, e espera que tenham um
desempenho à altura das dificuldades vividas pelo País, esforçando-se para _superá-las, honrando, assim, as tradições do
Senado Federal e indo ao encontro das àspirações do próprio
povo brasileiro.
A Presidência consulta o nobre Senador ESperidião Amin
se deseja brindar este Plenário, na tarde de hoje, com mais
U:ffi de seus pronunciamentos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V.Ex~. nobre Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo fazer basicamente dois comentários
nesta oportunidade.
O primeiro é acerca das eleições realizadas no último
dia 3, que, pela média de absoluta calma, de ordem pública
e de respeito aos direitos individuais, demonstraram o elevado
estágio de desenvolvimento político da sociedade brasileira.
As exceções, devidamente registradas pela imprensa nacional, apenas confirmam a constatação, que todos devemos
e podemos fazer, de que, não obstante esteja o Brasil a viver
momentos da mais sensível gravidade, a democracia amadurece, os resultados eleitorais são vistos cada vez com- mais
respeito não apenas pelos vitoriosos, mas pelos vencidos também. É exatamente esse ciclo, em que cada eleição abre e
fecha, que deve ser saudado, porque é o filme vivo da democracia. Não há derrotados quando existem eleições livres, res-
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peitada o direito do voto secreto, preservadas as disposições
legais que versam sobre matéria eleitoral.
Por isso, desejo fazer aqui o registro do orgulho que
sinto pelo meu País, da minha crença na democracia, ao mesmO tempo em que cumprimento os vitoriosos, -desde a minha
cidade, Florianópolis- que viveu a eleição daqui1o que seria
a minha sucessão, posto que fui eleito Prefeito de Florianópolis
em 1988, tendo me desincompatibilizado do cargo, por força
de lei, em 1990 - até o ríncão. mais distante do País. O
voto secreto e livre, a eleição, a presença da Justiça Eleitoi'al,
da imprensa, dos homens públicos, da sociedade, tudo isto
me faz, sem dúvida, sentir-me orgulhoso desta Nação que
todos .aqui integramos e cujos valores queremos ver aprimorados.
O segundo registro é de reconhecimento às diligências
que o Sr. Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides,
e o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sydney Sanches,
deflagraram a partir da quinta-feira da semana passada, concernentes à notificação do Senhor Presidente da República
Fernando Collor de Mello, agora afastado. notificação que
foi efetivamente consumada na última sexta-feira," dela resultando a posse imediata do Vice-Presidente da República, ItaFranco, no exercício do cargo de Presidente durante o
afastamento do seu Titular.
Aqui, nesta Casa, a partir de um pronunciamento do
Senador José Paulo Bisol a respeito de observações que fiz,
que o Senador José Richa fe~ e praticamente todos os Senadores que usaram da palavra também fizeram, a partir de
quarta-feifa, nós manifestamos a nossa inquietação com o
retardamento daquela providência. Não porque nos movesse
qualquer sentimento de rapina, de deboche oU de menosprezo
à pessoa ou autoridade que deveria ser notificada- o Pres.idente Fernando Collor de Mello. A nossa inquietação decorria
da justa inquietação que o próprio povo brasileiro já mostrava
em função da inconseqüência imediata do ato deliberado pela
Câmara Qos Deputados, na terça-feira passada, dia 29 d_e
setembro, que, por esmagadora maioria - 441 votos a 38
- , deliberou pelo afastamento do Presidente da República,
remetendo ao Senado a autorizãçã.o pã.ra instauração do processo de impeachment, qUe é concomitante com o afastamento
do Presidente da República.
Ocupo o microfÕne para registrar que aquelas providências ultimadas na sexta-feira, dia 2 de outubro, às 10h18min,
creio, serenamente, vieram dar à decisão política da Câmara,
à manifestação popular que a antecedeu, que a· precedeu e
a determinou, o respeito devido por esta Casa. Por isso,
assim como ergui a minha voz para reclamar, para questionar,
para criticar retardamentos, quero usar da mesma: palavra,
que é livre e tem sempre o signo da busca da honestidade
a norteá-la, para registrar não a satisfação no sentido subjetivo, mas a satisfação no sentido objetivo de Ver que ó Senado
Federal, com o concurso do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, não se omitiu, não retardou, não procrastinou, inexplicavelmente, algo que era fruto evidente da manifestação
da sociedade e dos representantes do povo brasileiro, os Deputados Federais.
Se a solenidade de notificação tanto do Presidente afastado, quanto do Presidente em exercício, pode ser criticada
por aspectos de mais ou menos solenidade, o fato é que,
abstraído o comentário subjetivo, o ~rasil se apresentou ao
mundo, na última sexta-feira, corilo uma República, como
um país no qual as instituições democráticas funcionam.

mar
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E hoje, dia em que transcorre o quarto aniversário da
ConstitUição Federal, podemos dizer que a ConstitUição está
amadurecida, amadurecida pelo uso. Dispositivos que os
Constituintes escreve_ram e aprovãram, quase que na convie~
ção de que nunca seriam utilizados, como por exemplo os
dispositivos referentes ao afastamento do Presidente da República, ao impeachment, já estão consolidados em boa parte
das etapas contidas no processo de impeachment.
Tudo isto: tanto a satisfação quanto a não-procrastinação;
tanto _a_ publicidade de uma notifiçação quanto· da outra; a
abs_oluta calma pública; a ordem pUblica tanto nas imediaçóes
do Palácio do Planalto quanto em todos os pontos do País,
às vésperas de eleições - é importante observar -, mostranos~ apesar do abalo, apesar da dor, apesar do desafio que
temos diante de nós, que integramos um país que não precisa
se envergonhar diante do mundo. E mais: podemos nos apresentar diante de países do Primeiro Mundo, como, por exem-.
plo, a Alemanha de cabeça erguida. A Alemanha é um país
de primeiríssimo mundo, qüe já não desfruta mais da_ riqueza;
vive praticamente em opulência, mas com desigualdades ...
Aliás, no momento em que o Chanceler Helmut Kohl comemorava a reunificação e era agredido fisicamente numa cidade
da Alemanha Oriental, naquele mesmo momento nós realizávamos uma eleição; tínhamos o Presidente, eleito pelo povo,
afastado por uma notificação expedida pelo Senado, sem tanques de guerra, sem golpe, sem qualquer ofensa a uma Constituição que ainda não completara quatro anos de existência!
Não fico satisfeitO,-dó pónto de vista subjetivo; não estou
feliz pelas circunstâncias que o meu Pã.ís está viVendo, não.
Não possO estar feliz. Mas, como cidadão, como homem público e hoje como Senador da República, tenho certeza de que
a imptertsa. as sociedades multifacetadas des_te mundo, os
países do Primeiro Mundo, principalmente~ olham neste momento com respeito para aquilo que antigamente ou até há
pouco chamavam "republiqueta de banana". Um_ país de Terceiro Mundo, como diziam, um· país que não honrava seus
compromissos, como freqüentemen!e divulgavam, dá uma demonstração que os países do Primeiro Mundo estão a dever,
posto que, peJo menos no que alcança o meu conhecimento,
não lembro de situação similar vivida em_ nenhuma outra democracia do mundo. O afastamento de Uin preSidente da república para responder a um processo nos termos da lei maior
do seu país é, seni dúvida alguma, um fato maiúsculo na
história e no cOntexto das suas instituições, airida que -repito
-do ponto de_ vista das pessoas, da sociedade, seja doloroso,
traumático e represente um abalo.
Há ainda que se considerar o desempenho da nossa sofrida economia e das suas conseqüências na nossa ainda muito
mais sofrida sociedade, que não sofreu nem apresentou abalos,
como se poderia anunciar ou prenunciar ao ·infcio- da crise
que estamos a viver.
A eleição de 3 de outubro, a assunção ao cargo de Presidente da República do Sr. Itamar Franco, ainda que interina
e provisoriamente, o afastamento do Presidente Collor, a atuação do Senado Federal no cumprimento oportuno do que
era a su'a obrigação, tudo isso constitui um cenário muito
vivo, .muito rico, eloqüente e maduro indicador do atual estágio político e institUcional em que vive a sociedade brasileira.
Finalmente, desejo externar, através deste microfone,
uma preocupação pública -não é uma condenação pública,
mas uma preocupação: Tenho a convicção pessoal de que
o Presidente em exercício, Itamar Franco, agiu eticamente
durante os primórdios do processo d_e impeachment, nas horas
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e nos dias que antecederam o dia 29 de setembro. Por isso,
não vejo em que eu possa diminuir o fato de o Presidente
em exercício não _ter todos os nomes escolhidos. Acho até
que longe de ser uma demonstração de_ improvisação, o Presidente Itamar Franco comprova à sociedade e à saciedade
que não conspirou, que não urdiu, que não maquinou. Portanto, agiu eticamente.
Faço esse elogio para introduzir a minha inquietação,
que- decorre do anúncio, feito pela imprensa, da chamada
reforma administrativa, ou seja, Criãç"ãC> de mais ministérios.
Toda a sociedade brasileíra sabe qUe a proposta apresentada em 1989 pelo candidato Fernando Collor de Mello, que
tinha como vice o Senador Itamar Franco. era no sentido
de reduzir os ministérios a doze. Essa era a proposta da plataforma eleitora) de ambos os candidatos. Liderava Femand.Q
Calor de Mello, mas Itamar Franco era participante da chapa,
do compromisso, e essa mensagem foi aPresentada à sociedade
brasileira.
Todos nós sabemos também que tanto a criação do chamado Ministério do MERCOSUL, depois revogado, quanto
a do Ministério da Criança - muito mais uina legenda do
que um Ministério - , a da Secretaria do Governo, a do
Ministério da Administração e a elevação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional à condição de ministério -=--essas
são as alterações que me ocorrem terem sido ultimadas neste
ano- tiveram muito mais determinantes polítíc<U;" do que administrativas.
Entretanto, os desmembramentos do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, e do Ministério da Infra-Estrutura podem e devem ser defendidos. Creio que a fusão
do Ministério do Trabalho com o da Previdência Social foi
realmente um errQ,_ porque o Ministério da Previdência exige
muita especialização, tem o mai_o_r orçamento -do País, e esteve
envolvido em alguns escândalos_
Não quero C9Pdenar o Presidente, porque, afinal, tudo
ísso foi aProvado pelo Congresso, mas foi um lance político
para cooptar apoios partidários. Isso é muito claro, toda a
sociedade acompanhou démarches noite a dentro, madrugada
a fora, na tentativa de dar ao ministério tanto mais densidade
pessoal quanto também vaga para partidos políticos, ou para
representantes de partidos políticos. Isso _foi questionado
àquela oportunidade e não deu certo, porque esse escudo
que o Senhor Presidente Fernando Collor de Mello quis armar
em torno do seu nome, com nomes respeitáveis, jUstiça seja
feita, e com uma gama de pastas que permitisse satisfazer
aos grupos políticos que Sua Excelência buscava ter como
aliados, tudo_ isso se esboroo_u diante do fato principal, que·
eram as denúncias de fatos ocorridos anteriormente.
Se quisermos aprofundar um pouco mais a análise, não
adiantou o Presidente da República se desfazer de assessores
-desvalidos ou comprometedores e dotar-se de assessores de
primeiro grau, quer seja do ponto de vista moral, técnico
ou político. Só para mencionar um nome reconhecido por
todos nós, cito o Ministro Adib Jatene. Há pouco, o Senador
Ronan Tito fez uma referência ao Ministro Marcílio Marques
Moreira, que já tinha apartado ao Ministério há mais tempo.
A minha inquietação é o anúncio agora da criação, pelo
recurso da medida provisória, de mais ministérios. Sou daqueles que entendem que o Presidente Itamar Franco não é tefém
de ninguém, não é refém -de chefe político algum, porque
Sua Excelência lá está por deliberação avassaladora da Câmara e por responsabilidade do Senado. SUa Excelência não
me deve nada, como não deve nada a nenhum presidente
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de partido político; pelo contrário, todos somos seus reféns,
na medida em que tivemos vergonha para saber o que o povo
ql!eria; e o povo, nas ruas, queria moralidade e não arreglo,
não acerto, não arranjo. Condiç6es de governabilidade não
é sinónimo de arranjo.
Neste momento, o Presidente Itamar Franco é, por força
da disposição constitucional que o faz exercer o cargo, o presidente civil mais forte que já conheci. Com e~ceÇão de presidentes que dispuseram de atas excepcionais, Sua Excelênciaé o presidente civil mais forte que este País já teve na minha
época; não deve satisfação a ninguém e deve-ter liberdade
para até - se quiser - propor ao Congresso algum arranjo
organizacional.
Mas o que se torna difícil estabelecer é uma distinção
entre o que foi Jeito neste governo, em matéria--de reformas
administrativas, "e- o- que foi feito em governOs anteriores;
inclUsive o imediatame_nte anterior--o-que foi feito em mar-çO
e abril deste ano com as medidas provisórias, aprovadas pelo
Congresso, que resultaram em um aunieritó de ministérios
-,sem que haja qualquer espécie de avaliação sobre o custo/benefício de tal atitude.
Essa redução dos ministérios para doze, proposta, em
nome da austeridade defendida em 1989, em plataforma eleitoral, da qual participava o Sr. Itamar Franco, conscientemente, pode, mediante o que se chama feedback, ou retroalimentação, ou observação da realidade, alterar-se.
Mas desejo aqui expressar a minha inquietação em função
do que se propala e já foi suficientemente propalado, Como
a pressão para nomeação, pressão para veto, que a imprensa
vem tornando públicas. E o próprio Senhor Presidente da
República em exercício, numa entrevista até bastante informal
que concedeu em sua tetra natal, não refutou, posto que
informou a todos que tinha convidado vários notáveis, muitos
dos quais, convidados ou sugeridos, declinaram do convite
por outras razões
Minha primeira inquietação é esta: por que um-á reforma
admiriistrativa agOra? Para quê? Não vou, repito, além da
pergunta. Estou expressando a minha inquietação; não é uma
censura, nãa é uma condenação, mas uma indagação, que
vai ser respondida pelos fatos. Vou-me reservar o direito de
voltar a comentar fatos. Se for efetivamente ãmpliado o número de ministérios pOr força de inedidas provisórias, quero
dizer, com o mesmo compromisso de refém, que me considero
refém da govemabilidade do Presidente Itamar Franco.
Quero ajudar, pois é um dever acima de partido político,
mas, com a mesma liberdade com que me coloco como refém
da sua condição de govemabilidade, vou ler, examinar e formar o meu juízo sobre as razões que venham a ser apresentadas
para a propalada - ainda não concretizada - ampliação
do número de ministérios, especialmente porque integro o
Senado Federal, que •. apesar de todas as evidências, ainda
não externou o seu juízo final - não sei se a expressão é
cabível - a respeito da lide que temos que esmiuçar.
Portanto, temos, objetivamente, um Presidente interino,
para uma situação interina, que não tem termo mínimo, só
tem termo máximo --180 dias- mas é uma situação provisória. Complemento a minha pergunta: será que as medidas
provisórias dirão que eventuais alterações na estrutura de governo que, repito, podem ser apreciadas e aprovadas, até
mesmo por mim desde que, diante de um arrazoado ou uma
justificativa, vigorarão apenas durante O'" período transitóxio?
Estará escrito em ca-da ·medida provisória 'que isso vigorará
pelo período a que se refere o art. 86 da Constituição Federal?
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E um coniplf:mento de indagação que faço e que, na
verdade, significa a preocupação da coerência e com a coerência. O pov~_ foi ~s ruas, mas não foram os partidos políticos
que o colocaram lá, mas sim uma situação ni6ral. O povo
não fói às ruas para facilitar um grande arreglo e, muito menos,
com quem não tinha conseguido chegat:_ ao Poder, com quem
tinha contas pendentes com o povo.
Esta é- a inquietação que gostaria de externar, Com a
reiteração do meu propósito - despido de qu-alquer sentimento partidário neste momento- de apoiar, respaldar, dar
força, viabilizar um governo que é a encarnaç-ão da Constituição cujo quárto aniversário se con\enibra hoje. Todos nós
que juramos a Constituição; juramos tãmbém dar estabilidade
a quem assume, por força do cumprimento do mais delicado
dos seus dispositivos, do mais inutilizado dos· dispositiVos Siirií-lares _que a Constituição brasileira já teve: o Presidente Itamar
FrancO encarna o respeito que todos n-õiii devemos à Constituição, ao povo brasileirO~ e:- ·por· isso, não é nosso refétri~
pelo contrário, considero-me refém- comprometido, compromissado, torcedor, fiador- se alguma fiança precisar- com
a estabilidade, com a governabilidade do seu período, seja
este, especificamente o que está em cUrso, seja o seguinte,
se a decisão do Senado for aquela que as evidéncias, até,
fazem parecer lógica.
Eram essas as observações, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer.
Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da Presid€ncia, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, inicialmente, desejo agradeCer a gentileza do nobre Senador Nelson Wedekin, que havia solicitado a palavra
pela Liderança do PDT mas concordou que eu falasse antes,
por causa de um compromisso urgente.
Venho à tribuna para, numa rápida intervenção, fazer
o registro nos Anais do Senado da passagem, hoje, do 1<?
centenário de nascimento de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. nosso conhecido Assis Chateaubriand.
Nascido em Umbuzeiro na Para_íba, portanto, um meu
conterrâneo de boa cepa, _Assis Chateaubriand é um nome
que ·se tornou uma legenda não só no Brasil como no exterior.
Não vou me deter na homenagem à sua memória, porque
o Congresso Nacional, por um requerimento que também
tive a honra de assinar como Líder do PMDB, Vai comemorar
solenemente o seu centenário no dia 15 do_ corrente mês,
quando espero ser um dos oradores des-sa riierriOrávef sessão.
Hoje, Sr. Presidente, faço algumas considerações apena·s
para que o- dia do seu 1<? centésimo aniversário não passe
sem uma manifestação do Senado. Sabemos que, aléxp. de
jornalista eminente, grande comandante das comunicações
no Brasil, Assis Chateaubriand conseguiu trazer para o nossoPaís a televisão, fundando, no Rio de Janeiro e depois em
São _Paulo, a TV Tupi, e criando talvez a maior cadeia de
comunicação que já se teve notícia em todo o mundo: Os
Diários e Emissoras Associados, que foi, depois, infelizmente,
bastante diminuída durante o período_ autoritário, por um
ato de arbítrio do ex-Presidente João Figueiredo. Assis Cha-
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teaubriand foi também escritor: cmérito, foi Senador da República pela Paraíba, e, posteriormente, pelo Maranhão e Embaixador do Brasil na Grã-Brctanha, chegando a ser, como
se sabe, um amigo íntimo da Fami1ia Real inglesa.

Hoje, desejo apenas limitar-me a ler, para que conste
dos Anais do Senado, um editorial de primeira págína, publicado no Correio Braziliensc, órgão- dos Diários Assedados
em Brasília, furtdado por Assis Chateaubriand, por ocasião
da construção de Brasni::t, numa especial deferência ao então
Presidente Juscelino Kubitscbck de Oliveira.
---

0 Sr. João Calmon- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador.

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Humberto Lucena,
em nome da famflia cívica de Assis Chateaubriand, desejo
expressar o nosso profundo agradecimento pelo registro que
V. Ex~ faz do seu primeiro centenário de nascimento de seu
imortal conterrâneo. Hoje, este acontecimento já coin€çou
a ser comemorado no Rio de Janeiro- e em todas as Unidades
da Federação que ainda mantêm os órgãos dos Diários Associados, jornais, estações de rádio e de televisão, num total
de trinta e oito. Esse número demonstra que a obra de Assis
Chateaubriand é imperecível. Quaisquer ·que seja:m·-os golpes
que se desejem desfechar contra essa obra gigantesca, o fracasso será inevitáveL Devo recordar que V. Ex~ também pertence espiritualmente à família cívica de Assis Chateaubriand,
com um detalhe que a sua modéstia não permitiu comentar:
quando V. Ex~ era Presidente do Senado Federal, tomou a
iniciativa de determinar a publicação do primeiro volume dos
discursos parlamentares do grande brasileiro, n9tável paraibano, Assis Chateaubriand, tendo sido inclusive o autor do
prefácio:- Agora, poi"iniciativa do atual Presidente do Senado,
nobre Senador Mauro Benevides, está sendo lançado o segundo volume de discursos parlamentares de Assis Chateaubriand. Apesar de suas inúmeras atividades, ele se orgulhava
muito dos mandatos parlamentares, primeiro representando
o seu Estado natal, a Paraíba, e, segundo, ó Estado doMaranhão. Estou profundamente convencido de que Assis Chateaubríand teria sido considerado um homem_ de gênio em
qualquer país, em qualquer tempo. Neste ~o:nento, V; Ex'
mostrando o magnífico suplemento que os Dtános Assoc1ados
estão distribuindo em todo o Brasil, desde a Amazónja até
o Sul do País, entoando um canto de glória a _essa fig~ra
extraordinária da vida brasileir_a_,_u_m homçm de imensa dimen~
são que, realmente, enche a Paraíba e o Brasil de orgulho.
Agradeço, mais uma vel, em noine da famíliã. cívi~ ~e Assis
Chateaubriand, a homenagem que V. Ex~ presta ao seu notável
conterrâneo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado, nobre
Senador João Calmon. V. Ex~, sem dúvida, nessaJamília cívica
de Assis Chateaubriand, sempre destacou-se. Não posso esquecer o _extraordinário trabalho que V. Ex~ desempenhou
como Presidente do Condomínio Acionário dos Diários Associados_ no Rio de Janeiro, quando tive a honra, inclusive,
de trabalhar ao seu lado. Já disse várias vezes e faço qtiéstão
de repetir, V. Ex\ além das qualidades cxc_epcionais de homem público, possui uma_ que precisa ser realçada a cada
passo de sua vida pública, que é a sua solidariedade àqueles
companheiros que estão em dificuldades, de natureza pessoal
ou política.
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Digo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque, em
1970, após ser Líder do MDB na Càmara dos Deputados,
Líder da Oposição no período mais sombrio do autoritarismo,
durante o Governo Emílio Garrastazu Médici, fui vítima de
um-acidente eleitoral no meu Estado, porque perdi uma eleição para Senador, ao lado de Argemíro de Figueiredo, sendo
derrotado pelo voto em branco. Naquele ano, sabe a Nação,
os estudantes e os trabalhadores fizeram uma campanha pelo
voto em branco. Perdi por 50 mil votos; Argemiro por 65
mil; e houve 98 mil votos em branco na Paraíba, para Senador.
Pois vi-me, de uma hora para outra -sempre tendo vivido
de subsídio parlamentar - sem condições de sobreviver, a
não ser com uma pequena poupança que tinha. Desloquei-me
para o Rio de Janeiro com a fami1ia; tinha apenas uma parca
·pensão do IPC, naquela época, de Cr$ 1.200,00 mensais, para
ajudar na feira. Eu procurava, pelo Rio de Janeiro, uma maneira de conseguir um contrato de CLT como advogado; bati
em várias portas, mas era muito difícil, pois tinha sido Líder
de Oposição ao Governo do Presidente Emílio Garrastazu
Médici e todos tinham receio de me favorecer naquele instante. Pois não foi outro, serião o Senado!- João Calmon que
me mandou o recado de que eu não ficaria no meio da rua.
Fui vê-lo. S. Ex~ não tinha um lugar de diretor para me oferecer, mas me fez membro da Assessoria Geral de Administração da Presidência do Condomínio Acionário, num posto
equivalente ao de diretor dos Diários Associados. Pude prestar
assim um serviço aos Diários Associados, do que me ufane
ainda hoje. Por isso é que o Senador_ João Calmon disse.
que sou também membro da família cívica de Assis Chateaubriand.
Desejava, portanto, aproveitar esta oportunidade para,
ao revelar esse fato ao Senado, prestar mais uma homenagem
ao meu querido companheiro e amigo, S_enador João Calmon,
um dos homens de bem deste País.
O editorial a que me referia, do Correio_ Braziliense, tem
o seguinte teor:
CENTENARIO DE UM GIGANTE

Transcorre hoje o centenário d_e nascime-nto de
um brasileiro de estatura acima do comum e de renome
internacional: Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, imortalizado sob o nome abreviado
de Assis Chateaubriand.
Seria pouco dizer que foi um grande jornalista,
fundador de uma r.ede de jornais~ inclusive o Correio
Braziliense, de uma cadeia naCional de emissoras de
rádio e de televisão, com a TV-Brasfiia, e de revistas
de sucesso até hoje inigualada, como O Cruzeiro.
Também seria modesto louvar apenas o brasileiro
empenhado em grandes campanhas de interesse nacional, como a abertura de milhares de postos de puericultura para a infância pobre do interior; ou a famosa
luta para "dar asas ao Brasil", carente de aviões e
de pilotos para vencer as suas grandes distâncias; ou,
ainda, o pioneiro da defesa da ecologia, notadamente
dos colibris e_ dos_ índios, __ dos quais dava os nomes às
rádios e tevês; o batalhador pela produção da qualidade
do gado, da maior irrigação e produtividade da terra.
E que dizer do Assis Chateaubriand ardoroso defensor da educação nacional e impulsionador das artes,
que até utilizava_ muitos recursos de suas próprias empresas e doações de mecenas diversos para criar o Mu-
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seu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, hoje
orgulho da América Latina, com acervo de um bilhão
de dólares em obras de arte de autores consagrados?
E o político, o senador e o embaixador em Londres,
que revolucionou as relações externas_ do Brasi_l _não
só pelo seu temperamento antiprotocolar. mas principalmente por sua insisténciã. em divulgar as coisa_s brasileiras e mostrar à Europa e aos Estados Umdos as
imensas potencialidades de investimentos no progresso
do nosso País?
-Assis Chatcaubriand, o plantador de riquezas, o
visionário da grandeza do Brasil, também marcou sua
presença em Brasnia e no Centro-Oeste, em cUjO futuro
acreditava com fé. A sua obra_ cres_c.eu e _flo_resceu na
Capital da República, em Goiás e no Mato Grosso
do Sul.
Nascido há cem anos - e falecido há 24 -,-a
sua memória não deve ser celebrada apenas pela família
Associada, hoje composta de 16 jornais, de 15 emissoras de rádio, de cinco de televisão, de uma agência
de notícias e de urna produtora de vídeo, com milhares
de funcionários e-de seus dependentes.
O centenário desse gigante da nacionalidade e contemporâneo do amanhã é uma data fe~tiva que pert_ence
a todos os brasileiros que, como Ass1s Chateaubnand,
também trabalham com afinco e acreditam com amor
no futuro luminoso desta grande Nação."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, refiró-me ao suplemento
especial publicado por todos os veículos dos Diários Associados em todo o Brasil, com as datas de 4 c 5 de outubro,
em homenagem ao seu primeiro centenário, sob o título "Assis
Chateaubriand, um brasileiro do mundo" e desta_co, ao final
deste pronunciamento~ as palavras quase de despedida de
Assis Chateaubriand, que pouco antes de falecer, disse: "Quero morrer em pleno ato de viver". Na verdade, Sr. Presidente,
a sua morte o encontrou na batalha diária que ele travava,
inclusive contra a doença; mas com sua cabeça firme, pensando alto· no Brasil e no mundo. Ele escrevia diariamente os
seus artigos e terminou como queria: morreu em pleno ato
de viver.
E.ra o que tinha a djzer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel- Amir Lando- Antonio Mariz- César
Dias - Coutinho Jorge - Henrique Almeida - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Jar?as ~assa
rinho --João Calrnon -João Rocha -Jonas Pmheuo José Paulo Biso! - José Samey -Lavoisier Maia - L~vy
Diils - Marco Maciel - Moisés Abrão - Nelson Carnerro
-Raimundo Lira- Ronan Tito- Valmir Campelo.
O SR, PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a palavra
o nobre Senador Nelson Wedekin, como Líder.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reviSão do or~dor.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Preciso ser absolutamente breve. Apenas quero resumir
·
aqui três observações ciue desejo fazer"n~-st~ n;t~mento.
A primeira delas, na linha do que fot aqut colocado pelo
Senador Esperidião Amin, a propósito da absoluta normalidade com que transcorreram as eleições municipais em ~
de outubro. Junto com sucessivas manifestações de matun-
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dade do nosso povo, da nossa população - todas elas acontecidas recentemente, no curso da crise que o País atravessou
e, de certo modo, ainda atravessa - , a popula~ão foi ordeira
e pacificamente às urnas para escolher seus governantes e
seus representantes nos mais de quatro mil municípios brasileiros.
Creio, Sr. Presidente, que é preciso fazer uma observação
que poucos fazem, no sentido de que, apesar de toda crise;
apesar de que, na mesma semana da eleição municipal, votouse; pela primeira vez na Câmara dos Deputados uma autorização para processo_ e julgamento do Presidente e seu impedimento, por hora, temporário e provavelmente definitivo; apesar de toda essa crise; apesar desse fato inusitado, não só
na história do nosso Pais, mas na história do mundo mesmo,
a verdade é que estão tão maduras as instituições brasileiras·,
estão tão maduras, de certo modo, as elites políticas d_o_ nosso
Pafs, está tão elevado o papel da imprensa que niriguém,
em momento algum, apesar de toda a crise, ousou propor,
por exemplo, o adiamento ou a prorrogação das eleições municipais.
A segunda observação é para cumprimentar todos aqueles
que vão tornar posse, lá no Palácio do Planalto --=- de um
modo_ muito especial, Sr. Presidente, o nosso colega e companheiro de Partido, Senador Maurício Corrêa, que vai assumir
o Ministério da Justiça - e desejar a todos_ êxito e sorte.
Tenho para mim que, num primeiro momento, não devemos
fazer nenhmp julzo de valor a respeito da equipe presidencial
pOrque seria profundamente lamentável. Já observo isso em
alguns órgãos de imprensa e em opiniões de algumas pessoas,
manifestações de desconfiança em relação a uma equipe que
mal começou a ser constituída.
Creio que todos nós devemos nos lembrar que o Presidente Itamar Franco se conduziu com muita seriedade, com
muita sobriedade, com muita discrição, com muita ética enquanto não aconteceu a votação na Câmara dos Deputados.
E preciso que todos nos lembremos de que Sua Excelência
é Presidente há dois ou três dias. Parece-me e:x:agerado e
até descabido que se queira que uma equipe montada num~
circunstância de crise como essa, numa circunstância até mesmo dramática, tenha a perfeição e o ordenamento que se
poderia esperar ocorresse numa circunstância mais favoráveL
Nosso desejo pessoal, nosso desejo corilo Senador, corno
homem público é que todos os Ministros q~e t?ma~ posse,
que o coqjunto do Governo,_ assim co.mo o Prestde!lt~ Itamar
Franco, tenham êxito, tenham a luc1dez e o patnottsmo de
· dirigir os destinos do nosso Pafs neste momento de tanta perpleXidade, de tantas dificuldades para o nosso povo e para
a Nação.
Finalmente, há algo que gostaria de apro~undar mais,
mas sobre o qual faço hoje apenas um breve regtstro. Quero
lamentar que apesar de todos esses bons e elevados momentos
da cidadania brasileira, como foi a autorização da Câmara
dos Deputados para se instaurar o processo de julgamento
do Presidente da República, como foi a realização das eleições,
com o estritO cumprimento do mandamento constitucional
não Obstante toda a crise, tenha acontecido esse episódio profundamente lamentável em Sito Paulo, em que não se sabe
exatamente se 111, 200 o_u 260 presos foram vítimas de uma
verdadeira chacina, de um verdadeiro massacre, e exatamente
no momento em que a imagem do nosso- País, sem dúvida
nenhuma, crescera aos olhos_ do mundo civilizado, devido
ao momento institucional que vivemos.
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Creio que todos nós que somos democratas, que somos
defensores dos direitos humanos, não só devemos lamentar
esse massacre, esse morticíri.io, eSse aconteGimento fantástico
e deplorável sob todos os pontos de vista, mas aqur rn~smo,
no Senado, devemos levantar a nossa voz para exigir a apuração rigorosa de todas as responsabilidades, porque esse é
um episódio que, apesar de tudo aquilo que nos elevou como
povo, como Nação, como cidadania, apesar de tudo aquilo
que elevou as instituições brasileiras num determinado momento, nos ~nvergonha._Não digo que nos coloca de novo
na situação de um país de Terceiro Mundo, porque isso não
tem nenhuma classificação.
_
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (P~US<!..)
S. Ex• não se encontra em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
recebeu ofício do Sr. Mário Amato, Presidente da FIESP.
O ofício irá à publicação.
É o seguinte o ofício recebido:
Senhor Senador,
No momento em que deixo a Presidência da Federação
e do Centro das Indústrias do Estado de São P_au.lo e em
fase delicada da vida institucional da Nação, permito-me vir
à presença de Vossa Excelência para manifestar. em nome
das entidades, a mais viva apreensão da classe industrial paulista, pela ausência de instrumentos legais que possam proporcionar a ansiada retomada do desenvolvimento nacional na
nova etapa histórica que o País haverá de viver._
Assim é que venho rogar seu imprescindível apoio .a fim
de promover o apressamento da votação definitiva de projetas
de lei que tramitam no Parlamento, destacando-se, entre outros, os que tratam dos seguinte temas:
- Reforma Fiscal;
- Diretrizes e Bases da_Educação Nacional;
- Legislação Eleitoral;
-Concessão de Serviços Públicos;
- Licitações; e
-Modernização do Sistema Portuário.
Seguro do elevado sentimento patriótico-de Vossa Excelência e da atuação que dispensará ao presente, aproveito
o ensejo para agradecer todas as deferências com que- me
cumulou no elevado relacionamento que mantivemos.
Corrdialmente,- Mário Amato, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa,
comunicação que Será lida pelo Sr. 1<.> Secretário.
É lida a seguinte
OF. n' 212!GMC/92
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -.A Presidência
tomará as providências necessárias à convocação do suplente,
sr: Pedro Heniique Teixeira·.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
Secretário.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 736, DE 1992
·Nos termos do art. 21p do Regirriento_ Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo ''lmpeacbment''
é legalidade, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição
de 4-10-92.
Sala das Sessões, 5 deoutubro de 1992- Senador Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - De acordo
com o art. 210, § 1~, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exai_lle da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14 horas e __30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO
N'76, DE.1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b",
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiVo n" 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do "caput"do art. 13 da
Lei Delegada n• 13,de 27 de agosto de 1992, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, fávorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.

-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
Vot_ação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~ 318, de 1991-Complementar, de autoria ·do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar pelo território ·nacional ou nele permanencer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos art. 21, indso IV, 49,
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional. favorável
ao ProjetO com Emendas que apresenta de n<:>S 1 a 3 - CRE~
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho.

Brasília, 5 de outubro de 1992
Senhor Presidente:
Em atendimento ao disposto no art. 39, alínea b , do
Regimento Interno, venho coniunicar a Vossa Excelência que,
a partir desta data, estarei me afastando do Senado Federal
-3para assumir cargo de Ministro de Estado.
REDAÇÁO FINAL
De outra parte·, nos termos do art. 56, § 3~~ da ConstiPROJETO DE LEI DO SENADO
tuição Federal, cabe-me informar que faço a opção pela remuN• 106, DE 1991
neração do mandato de Senador, durante o_ meu afastamento.
Discussão, em turrio únicó, da Redaçilo Final (oferecida
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a expressão do
pela Comissão Diretora em seu Parecer nf> 296, de 1992) do
meu apreço e elevada consideração. Senador Maurício Cor. Projeto de Lei do Senado n' 106, de 1991, de autoria da
rêa.
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Senador MaHuce Pinto, que acrescenta dispositiVOS ao art.
8' da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que altera
a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

-4REDAÇÁO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 272, DE 199J
Discussão, em- turno __único, da Rcdação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 298, de 1992) do
Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1991, de Autoria da
Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas· físicas a
abaterem em suas declarações de renda os gastos com empregados domésticos e dá outras providências.
-

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 92, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 92, de 1991 (n' 1.714/89, na Casa de orig~m). que regulamenta o art. 185, inciso I, da ConstituíçãO Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de Parecer.)

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 67, DE 1992
- Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 67, de 1992 (n' 109191, na Câmara dos Deputados),
que aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para
a Continuação das Atividad_es __do_ Centro Regional de Sis"mo~
logia para a América do Sul - Ceresis - celebrado em 18
de julho de 1971, tendo
PARECER favorável, sob n' 293, de 1992, da Comissão
- De Relações Exteriores e Defesa Na.çional
-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W69, DE 1992
Discussão, em turno único, do Profeta de Decreto Legis·
lativo n~ 69, de 1992 (n" 166/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo- C Técnico, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Bra"sil e o Governo da
R

RepúbUêâ Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1991,
tendo
PARECER favorável, sob n" 294, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores-e Defesa Nacional.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 70, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de 1992 (n' 171/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Estatuto Orgânico do Instituto Internacional, para a Unificação do Direito Privado- Unidroit, adolado em 15 de março de 1940, tendo
PARECER favorável, sob 11' 295, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional

"-'-9-

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N' 77, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
~, ___ De autoria do Senador Nelson Wedekin e outros Senhores_ Senadores, que altera o "'caput" do art .. 4l' da Lei n" 8.427.
de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de
subvenção económica nas operações de crédito rural. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 45 minutos.)
ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 372, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril Qe 1973~ e tendo
em vista o que consta do Processo n" 006.339/92--1, resolve.
Alterar o Ato desta Presidência n" 36? de 1986~ publicado
no DCN, Seção II, de 9-4-86, Para nlanter aposentado o serVidor LUIZ VIEIRA DE CARVALHO, Analista Legislativo,
Área Médico-Odontológica, Class~ "Especial", Padrão III,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea a, da ConstituiçãO da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 186, inciso
III, alínea a, e 193, da Lei n"' 8.112, de 1990, bem assim
com o artigo 11 da ResO~l;lção SF n" 87, de 1989, com proventos
integrais do e"irfg9 em' Comissão de Diretor SF-DAS-101.3,
a- partir de 14 de maio de 1992, observado o disposto no
ariígO 37, inCiso XI, d3 ConstitUição Federal.
Senado Federal, 5 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 373, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, nos termos da delegação
de competêncía que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n" 2, de 1973: e tendo em vista a decisão da Comissão
Diretora do Senado Federal, proferida em 15 de setembro
de 1991, e que consta do Processo n' 6523/91-9, do Senado
Federal e apensos do Cegraf, resolve
Readmitir o servidor YOSHIO IDE, matrícula n9 0723,
no cargo de Especiaiista em indústria Gráfica Legislativa,
referência M 0.21, do Quadro de PeSs.oal do Centro_Gráfico
do Senado Federal, em razão da anistia -prevísta no art. 8",
§ 5~>, do Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias.
Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de ou_tubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 374, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação- de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~2, de 1973. de acordo com o disposto
no art. 5", do Ato da Comissão Diretora n" 1, de 1991, e
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tendo em vísta o que consta do Processo
resolve.

n~

013.283.192-8,

:B.escindir, a pedido, a partir de 5 de outubro de 1992,
o contrato de trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, de VANIAMAIONE ALVES NINA, do emprego
de Assessor Técnico do Gabinete dotSenador Rachid Saldanha
Derzi.
Senado Federal, 5 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Beoevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 315, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares c de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outO!gada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora tJ. 9 01, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 010.905192-8, resolve.
Nomear CARLOS ROBERTO MOTA PELEGi<INO
para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Códi~
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go AS-3 do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação
e exercício no gabinete do Senador Henrique Almeida.
Senado Federal, 5 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 376, 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 n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo nQ 011.889/92-6, resolve.
Aposentar, voluntariamente, CARLOS BENEDICTO
CUNHA DE MENEZES, Analista Legislativo, Área de Taquigrafia, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 186, inciso III, alínea a, 193, e
67, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim com as vantagens
da Resolução (SF) n• 21, de 1980 e o art. 11 da Resolução
(SF) n9 fr7, de 1989, com proventos integrais, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Fed_eral, 5 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
-
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 19Si SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Requerimentos

-W 737/92, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 48/92, que dispõe sobre a variação entre as remunerações mínima e máxima, na administraÇão federal.
- N' 738/92, de autoria do Senador Levy Dias, solici·
tando, para que o período de 28-9·92 a 5-10-92 seja considerado de licença autorizada. Aprovado.
- N' 739/92, de autoria do Senador Amazonino Mendes, solicitando licença no período de 29 de setembro a
9 de outubro do corrente ano. Aprovado.
- N~> 740(92, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando que seja considerado como licença o seu afastamento dos trabalhos da Casa, nos dias 24 e 25 do corrente
ano. Aprovado.
- N~" 741/92, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando que seja considerada como licença autorizada a sua ausência dos trabalhos da Casa? no dia 2 do
corrente ano. AprovadQ.
- N~ 742192, de autoria do Senador Dirceu Carneiro?
justificando a sua ausência à sessão plenária do Senado
Federal, realizada na data de 14 de setembro do corrente
ano. Aprovado.
- NO? 743/92, de autoria da :senadora Marluce Pinto,
solicitando que seja considerada como licença autorizada,
a sua ausência às sessões ordinárias do Senado Federal
realizadas nos dias 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
24, 28 e 31-8-92; 1, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 25 e 28-9·92. Aprovado.

1.2.2- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa do Sr. Pedro Henrique Teixeira,
suplente convocado da representação do Distrito Federal,
em virtude de licença concedida ao titular. Senador Maurício Corrêa.
1.2.3- Prestação do compromisso regimental e posse
do Sr. Pedro Henrique Teixeira.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Homenagem
·ao recém-empossado Senador Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE - Fala associativa ã homenagem prestada ao Senador Pedro Teixeira.
SENADOR NELSON WEDEKIN, como Líder Homenagem ao Senador· Pedro Teixeira, em nome do
PDT.
..
SENADOR CHAGAS RODRIGUES, como Líder
- Homenagem ao Senador Pedro Teixeira, em nome do
PSDB.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN, oomo LíderHomenagem ao Senador Pedro Teixeira, em nome do PDS,
e congratulações pela posse do Senador MauríciQ Corrêa
no Ministério da Justiça.
1.2.5 - Comunicação
-Do Senador Pedro Teixeira, i'éfetente a Sliã -filiação
partidária e nome parlamentar.
1.2.6- Comunicação da Presidência
COnvocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.7- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MARCO MACIEL- Saudações ao Senador Pedro Teixeira.
-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

MANOEL VllJlLA DE MAGALIIÃES
Dlrctor-Geral do Senado Pcderal
AGACIELDASILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIElRA NINA
Diretor Adminiltrativo
WIZ CARLOS BASI'OS .
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COIITINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN Casa de Detenção de São

Paulo~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impre.ao aob retpo.llllbD.idade da Meu do Seudo Pe4eral
ASSINATURAS

Semestral ······----··-···············-·-·-·-·-·-···-···--···-····-·-·-·-·-·-······-··- C::r$ 70.000.00

Tiragem 1.200 exemplares

Massacre na

resultando na maior cha-

to do art. 29 da Lei Federal n' 8.214, de 24 de julho de
1991, a eficácia das expressões: "ficando igualmente vedada a realização_de< concurso público no mesmo período".

cina penitenciária do mundo. Proposta de criação de CPI
destinada a apurar os fatos relativos à crise carcerária no
1.3 -ORDEM DO DIA
Brasil.
. Redação.(inal .do Projeto de Lei do Senado n' 106,
SENADOR ELCIO ÁLVARES, como Líder,--, Soli- .
de_1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que acresdariedade ao sentimento de revolta oriundo do massacre
c;:enta dispositivos -ao" art. 89 da Lei n9 8.134, de 27 de dezem~
da Casa de Detenção- de São Paulo. A crise do sistema
bro de 1990, que altera a legislação d~ Imposto de Renda
carcerário no Brasil.
e dá outras providências. Aprovada. A Câmara dos DepuSENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR, como.Lí·
tados.
der - Consi_dera_ções sobre o artigo publicado no jornal
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 2I2,
O Globo, de 1•-10-92, intitulado Questão Militar. Destino
de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que auto~
dos Convênios científico-tecõológicoS-firinados entre várias
riza as pessoas físicas a abaterem em suas declarações de
entidades de ensino supe.ríói" e a Marinha, principalmente
renda os gastos com empregados do~ésticos _e dá outras
sob o "Programa Antártico".
SENADO CHAGAS RODRIGUES, como Líder- providências. Aprovada. A Çâmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n9 77, de 1992, de aUtOria
Apoio à iniciativa do Senador Esperidião Amin quanto
do Senador Nelson Wedekin e 0t1tros Senhores Senadores,
à criação da CPI destinada a apurar a crise carcerária.
que altera o caput do art. 4° da Lei n' 8.427, de 27 de
Repúdio ao massacre ocorrido na Casa de Detenção de
maio de 1992, que dispõe sObre a concessão -de subvenção
São Paulo.
SENADOR JONAS PINHEIRO, como Líder-Con- económica nas operações de crédito rural. Retirado da pauta.
gratulando-se com a posse do Senador Pedro Teixeira,
ProjetO' de Decreto Legislativo no:> 69, de ~99_2 (n"
em nome do PTB. Repúdio ao massacre da Casa de Deten166/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
ção de São Paulo.
.
.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Transferência do Acordo sobre o Exercício de Atividã.des -Remuneradas
por parte de Dependentes do Pessoal Dipiomático, Consuinjustificada da sede da Embratur p;tra Brasília.
lar, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Agradecimentos
da República Ar&entina, em Brasília, a 20 de agosto de
aos votos de boas-vindas de seus pares, no momento em
1991. Aprovado. A Comissão Diretbtã.
que assume o mandato senatorial pela representação do
Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de I992 (n'
Distrito Federal.
171/92,_ na Câmªra dos D_eputados), que__aprova o texto
SENADOR JÚUO CAMPOS -Centenário de nasdo Estudo Orgânico do Instituto IntemaciOnàTj)ára 3. Unifi~
cimento do jornalista Assis Chateaubriand.
O SR. PRESIDENTE -Associando-se à homenagem cação do Direito Privado- UNIDROIT, adotado em 15
de março de 1940. Aprovado. À Colnissão Diretora. ·
tributada a Assis Chateaubriand pelo Sr. Júlio Campos.
Projeto de Decreto Legislativo n9 67,. de 1992 (n9
SENADOR VALMIR CAMPELO- Prejuízo.s para
109191, na Câmara dos Deputados), que aprova a adesão
o País advindos da redução dos subsídios à agricultura.
do Brasil ao ConvêniO Multilateral para a ContinuaÇão
das Atividades do Centro Regional de Sismologia para
1.2.8- Comunicação da Presidência
a América do Sul - CERESIS - , celebrado em 18 de
Recebimento de expediente do Presidente do Suprejulho de 1971. Aprovado. A Comissão Diretora.
mo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte, em
Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991-Complesessão plenária realizada no dia 30 de setembro último,
mentar; de autoria do Senador Maurício Corrêa, que deternos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no:>
mina os casos ~m que as forÇ<!S estrangeiras possam tran786-6/600, deferiu medida cautelar para suspender, no texsitar pelo território nacional ou nele permanecer. tempora-
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riamente, mediante permissão do Presidente_da_República,
independente da autorização do Congresso Nacional, nos
termos do disposto nos arts. 21, inci:;;o IV, 49, inciso II,
e 84, inciso XXII, da Constituição Federal. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n'76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta
a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada ~' 13,
de 27 de agosto de 1992. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1991 (n• 1.714/89,
da Casa de origem), que regulamenta o art. 185, in_cisõ
I, da Constituição Federal, e define pequeno e médio produtores rurais. Retirado cJ,a pauta.
1.3.1 - Comunicação da Presidência
Prejudicialidade do Requerimento n~ 737, de 1992,
lido no Expediente da presente sessão.
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1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- O papel do Estado no gerenciamento das ações voltadas para
o bem-estar social. As questões ligadas ao FINSOCIAL.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4-ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
-N' 377192
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
-N'24192
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 198a Sessão, em 6 de outubro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs- Mauro Benevides, Rachíd Saldanha Derzi,
Epitácio Cafeteira, Magno Bacelar, Valmir Campelo e Jonas Pinheiro
\

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alexandre Costa - Antonio Mariz Beni Veras - Cbaaas Rodrigues - Coutinho Jorge - Dir~eu
Carneiro - E!cio Alvares - Affonso Carnargo -· Esperldtâo
Amin- Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - J arbas. Passarinho- João Galrnon -João Rocha- José Eduardo --José Fogaça- José Paulo Biso!- José Sarney- Júlio
Campos- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias
- Lourival Baptista - Lucldio Portella - Magno Bacelar Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mãrio COvas - Mauro Benevides- Meira Filho·- Nabor Júnior- Nelson Carneiro -Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon - Racbid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragllo- Ronan Tito - Valmlr Gampelo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteir_a) - A -lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nosso's trabalhos.
.Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
-É lido o seguinte
--· ·
REQUERIMENTO N•.737, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. ~36, alínea c,
do Regimento Interno, para o PLS n• 48192.
.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1992. ~ Esperidião
Amin - Chagas Rodrigoes - Cid Sabóia de Carvalho Gerson Camata - José Eduardo - Elcio Alvares.

'

O .SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) · O requerimento será votado após a Orâem do Dia, na forma do art.
348, iJ?.ci§O II, do Regiinento In_terrio.
_
_
Sobre a mesa, reqUerimentos que serão lidos pelo Sr.
lo Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 738, DE 1992
Senhor Presidente,
Solicito autorização para que ó período de 28-9-92 a
5~10-92 seja considerado de licença autorizada nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal,
durante o qual estarei dedicado às Eleições Municipais ilo
meu Estado.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1992. - Senador Levy
Dias.

REQUERIMENTO N• 739, DE 1991
Of. GSAM n• 058192
Brasília, 28 de setembro de 1992
~en;h.C?r Presidente,
Solicito a Vossa EXceiêndã. que ine seja concedida licença
para atender compromissos político-partidários asSumidos _anteriormente na cidade de Manaus, no período de 29 de se.tembro a 9 de outubro do corrente ano. ·
Atenciosamente, - Senador Amazoniito. Mendes.
REQUERIMENTO N• 740, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termoS do art. 56, II, da Constituição e do artigo
43, II, do Regimento Interno, solicito que seja considerada
como licença o afastamento dos trabalhos da Casa, nos dias

7974 Quarta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL-(Seção II)

24 e 25 do corrente, oportunidade em que estive proferindo

Palestra no XII Congresso Brasileiro de Guias de Turismo
"Integração, Segurança e Profissionalismo", conforme programa em anexo.
Saladas Sessões, 6 de outubro de 1992. -Senador Esperidião Amin.
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Palestrantê: Dr. EsP'eridião Amin Helou Filho- 00. Senador
da República, representante de. SC - ex-Governador bem
~mo ex· Prefeito da Capital do Estado de SC
19h- Retorno ao Hotel

21h- Noite Tipica Ale:nã- FENARRECO
OIA·25 09 92- Sexta·feira
8h~Omia

"' 0 GTIIR
..
X~.~r \.;~J
;J2~ CONGRESSO BRASILEIRO

~DE
GUIAS DE TURISMO
_,

, " De 22 a 27 de setembro em
·~ Balneário Camboriú - SC
Tema central:
··Integração, Segurança e Profissionalismo"
Local do evento:
Mararilbaia Cassino Hotel

- Abertura da Secretaria·
9h- Tema: "O Grupo de Turistas +Gula +Núcleo Turístico ""' .Trinômio Integrado"
Palestrante: Dr. Francisco Canela Teixeira-- Sec.retáiio Mu·
nicipa! de Turismo da cidade de Pomerode - SC
10h30min às 11h- Espaço !-)ara 6 Esto.do de Pernambuco,
.
sediante do XIII CBGTUR
11 h às 11h15min - Intervalo (degustação de frios, coca-c.ola
.e café)
11h15min às 12i130min- A voz e e. vez do gula
12h30min às 13h30min- Tema: "'Turismo e Saúde"
Palestrante: Dr. Heverton Octacmo de Campos MenezesDiretor da Clinica SOS CHECK-UP de Brasília- DF .
14h- Saída para HETO CARREAO WORLO, com programaç;1o eSpec!a! somente para os congressistas
22h - Casas noturnas Balneário Camboriô,
com entrada Ir anca

DIA 26 '09. 92 - Sábado
Manhã Livre
13h30min- Saída para a cidade de Blumenau, conhecida

DIA 22 09 92- Terça-feira
10 às 18h- Credenciarnento
20h- Sessão Solene de Abertura- _Traje: SO-cial Completo
Cof'\Vldado Especial: Deputado José Maria ~ymael
22h- Coouetel de Abe:-tura- Local: RestatJrante RIVEA ·

como a Alemanha Blas!leira

10h- Abertura Secretaria- Lo.cal: Marambaia Cassino Hotel

DIA 27;09:92- Domingo "Dia Internacional do Tt
Saída âs 9h para a Capital do Estado de SC Flô
conhecida como a ·capital da Natureza.
'

13h- Tema: Marketing Hoteleiro

20h -

DIA 23 !:19 92 ....... Quarta-feira

Palestmnte: 0(. Estan1slau Emiho Bresolin - Presidente
Federaç:So de Hotéis, Restaurantes. Bares e Similares do
Estado de SC
--15h- ln:efvalo (com degustacào de queijos, coca-cola e café)
1Sh1S"min- Tema: Segurança, Responsabilidades e Direitos d.o Guia de Turismo nos Roteiros Bra-

sil Para9uai
Palestrante; Dr. Aroldo Boscheti Soster
Supenntendeote Reg1onal da Polic1a Feder_at do Estado de-

se

17h - ln!ertalo
t7h15min- Tema: O Importante Papel do Guia de Turismo..

Pai!s!ran:e: Dr. AirtOn Oliv(ma- Diretor-Presidenteda SAN·uR. Org3~ Oflc!al do Estado de SC
- Retomo ~o Hotel
No1te Tip1ca Portuguesa: ''MAREJADA'' -

ltajaí

DIA 24 09 92- Quinta-feira

10h - Abertura da Secretaria
13h- Tema: Gu!a de Turismo; A Posição da Embratur
face ã Regulamentação da Profissão
Palestrante: Representante do EMBRATU-R'
15h - Intervalo •
15h15min- Tema: A ITflportâncla do Guia de Turismo no
Meio Ambiente
Palestrante: Dr. Fernando Cesar de Moreira MesquitaSecretário de Estado do_Meio Ambiente e Turismo .do Estado
do Maranhão- SEMATUR
.J.7h -Intervalo
__________
Hh15mín --Tema: "A lmpo;tãnci~:~ do Gula de Tur[smo
em seu Estado"

I

/

S~ssão Solene de E~c~;ramento, com possr
D1retoriGl da f_ENAGTUR. Traje: Passeio Cor

22h.-Janlar de_ Encerramento: "NOites de ~nra r
ofereci~o_ pela SANTUR. Ôrgão Oficial do E

se. --u;cat: Rest.

RtVEA

Opcionais: Passeios de Scuria para ·p'rala de Nudis
ville, São Francisco dÇ) Sul e Rota c;c Sol
XII CBGTUR
Presidente
Arcl'li!da Barreto
Homenagem EspeCial
Jeanete.· Dressel Braun e Roque Uno BraunPresidente e Conselheiro Nacional Agturb SC
PRE"SfDENTE AGTURB SC
Jcanete Dressel Braun
Comissão Organtzadora TêcnlcaJSociaiiApof
Jeanete Dressel Braun
Roqlle Uno Btaun __
Julia de Lurdes Chini
Jose:in"t Amada A. Emlek
Anà. Ma~ia lgarashi
Va!d) .Z<u.:çlrias_ Vielr<'l
An1tmlo Carlos Capistrano
Sa!ma Ouarle Furtado
Osv.Jldina Peif~r
Leny Sabóia

Vera Lucia Schaadl

_
Vi!ma CD~rnen Batista

Clfn.tdio t::esa~ Dias
AleXandrE:- Kcimpczinnski
Oilmar d~;- Jes-us Dias
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AGRADECIMENTOS
A todos aqueles que estiveram conosco nos dias mais

rTICS, nas horas mais_ simples, e mesmo assim conlfit
para a construção desta data.

REQUERIMENTO N• 741, DE 1992
Requeiro, seja considerada como licença autorizada nos
termos do art. 43, inciso II do Regimento Interno, minha
au~ência de Brasíli_a, -no dia 2 do corrente para, como Secretán~ C?eral do Parttdo da F~eot~ Liberal no Estado Qe Sergipe,
pai:ttClpar do processo eleitoral nos municípios rio próximo.
pletto. _
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1992. -Senador Francisco Rollemberg.
·
REQUERIMENTO N• 742, DE 1992
Of. 99192- GSDIRC
Brasília, 29 de setembro. de 1992
Senhor Presidente,
. Cumpt.ím.entando-o, respeitosamente, gostaria de enca~har, atra~és, do I:resente ~xpediente, a justificativa por
minha ausência a sessao plenána do Senado Federal, realizada
na data de 14 do_corrente mês. Como provam os documentos
anexos,_ naquela data, dirigi-me ao município catarinense de
Campos Novos para proferir palestra sobre o MercosuL
Dia~te d~s~umentos apresentados, peço pois, as devidas proVIdências para que não seja dado como faltoso.
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Ao ensejo, renovo-lhe expressões de consideração e res.
peito.
Atenciosamente. - Senador DirceU _Carneil-o, PrimeiroSecretário do Senado Federal.
REQUERIMENTO N• 743, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do R~gimento Interno do Senado Federal, sejam consideJ'adas como de licença
autorizada, por motivos juStificadoS, minhas-aUsências às sessões ordinárias do Senado real_izadas nos dias 3, 4, 10, 11,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28 e 31-8-92; 1, 2, 3, 4, 9, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,25 e 28-9-92..
Sala das Sessões, 29 de setembro de 1992. - Senadora
Marluce Pinto.
O Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ficam concedidas as licenças solicitadas, nos termos do :Regimento Interno.

(Pausa.)
Encontra-se na Casa o Sr._ P_edro Henrique Teixeira, Suplente convocado da representação do Distrito Federal, em
virtude de licença concedida ao Titular. Senador Maurício
Corrêa.
S. Er encaminhou à Mesa o diploma, que será pllblicado
na forma regimental.
É o seguinte o diploma encamin~ad<? _à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Designo os
Srs. Senadores Epitáciá-Cafeteira, Lavoisier Maia, João Calmon e Valmir Campelo para comporem a Comissáó que deverá introduzir S. Ex.~ no plenário, a fim Cle prestar o Cófiipto-m.isso regimental, já que- S. EX' ocupará a Cadeira de que
é titular o Senador Maurício COITêa que, desde ontem, passou
a exercer as elevadas funções de MinistrO de Estado da Justiça,
integrando a equipe do novo Governo.
Acompanhado da Comissão, o Sr. Pedro Henri(]_Ue Teixeira dá entrada no recinto, prestando junto à Mesa o seguinte
compromisso regimental:
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR
FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFE)IIU E SUSTENTAR A UNIÃO,- A INTEGRiDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL." (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Declaro empossado, como Senador Qa República, o nobre Sr. Pedro Henrique Teixeira, que- integrará, no Senado, a representação
do Distrito Federal.
A partir deste momento S. Ex' passará a participar dos
trabalhos da Casa.
A Presidência suspende a sessão por 3 minutos, a fim
de possibilitar ao novo Senador receber os cumprimentos dos
convidados que se encontram na tribuna de honra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BéneVides) - A sessão
- - -._
está suspensa por 3 minUtos.
(Suspensa às 14h40min, a sessão é reaberta às
· -14h42min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está.reaberta
a sessão.
O Sr. Valmir Campelo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (M<turo Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senad_or Valmir Campelo.
O SR. VALMffi_CAMPELO (PFL- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. "Senadores,
eu não poderia, neste momento, deixar de manifestar a minha
alegria em receber como colega, como companheiro, o Sena;
dor Pedro Henrique TeiXeira. -· ·
Pedro Teixeira, pioneiro desde a fundação da .Capital
da República, tem uma história ligada a Brasília. Seu trabalho
dinâmico está ligado à luta pelo desenvolvimento do Distrito
Federal. Como Senador da República, representando Brasília,
S. Ex' assume a vaga do Senador Maurício Corrêa, que, com
muito m'érito, exerce as altas funções de Ministro de Estado
da JuStiça.
Quero associar-In_e_ às mãnifestações de carinho e de amizade prestadas a esse velho companheiro de 30 anos de Brasília.
Quero desejar a Pedro Teixeira, em nonie do ineu Partido, o PTB, e, com absoluta certeza, em nome da Bancada
do Distrito Federal, votos ,de felicidade. Estou certo de que
S. Ex', juntamente conosco, irá tra&uzir o seu apoio e seu
amor por Brasília, para que possamos trazer mais desenvolvimento e bem-estar à população dà Distrito Federal.
Receba, pois, Senador Pedro Henrique TeiXeira os parabéns em nome da Bancada e, particularmente, em nome do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.
Meus parabéns!
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em nome da Casa, associá-se à homenagem prestada
pelo Senador Valmir Campelo, representando a sua Bancada,
O PTB, e - acredito- o Senador Meira Filho, qqe também
representa a Bancada de Brasília nesta Casa.
Desejo, portanto, em nome de todos os Srs. Senadores,
saudar a presença do novo represe..ntante do povo ·de Brasília
nó "Senado Federal, fazendo votos para que S. EX' tenha um
desempenho absolutamente correto, voltado para os interesses do Distrito Federal e do próprio País.
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peçO a palavra
comoUder.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a
palavra a V. Ex~
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Líder do PDT, Sr. Preside~te, quero associar-me às palavras dirigidas ao Plenário,
à Casa, e à sociedade pelo Senador·Valmir Campelo e pelo
·sr. Presidente, Senador Mauro Benevides.
_
.
Falo em nome da Bancada do _PDT, desejando ao novo
Senador toda sorte de êxitos .. S. Ex•, com suas reconhecidas
qualidades, reconhecida lucidez, pelo conhecimento que tem
de Brasüia - desta Brasília que praticamente viu nascer dará, nesta Casa e no Congresso Nacional, a maior _contribuição em favor da população de Brasüia e da população
brasileira.
Portanto, o PDT, por minha voz, manifesta-se no sentido
de desejar as boas-vindas e os votos de grande êxito, de sucessO, de muita saúde e de felicidade pessoal a esse novo companheiro que integra a nossa Bancada.
Muito obrigado, Sr. President~.
Durante o discurso do Sr. Nelson- Wedekin, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra,
como Uder.
O SR- PRESIDENTE (Mag~o Bacelar)- Conc~do a
palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PJ. Como Líder, pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão _dp orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bancada do PSDB associa-se às justas alegrias manifestadas pelos Srs. Senadores,
em virtude de o ilustre homem público Pedro Teixeira assumir
hoje, como representante _do Distrito Federal, uma cadeira
nesta Casa.
Toma posse S. Ex' ciente de que o recebemos de braços
abertos, desejando-lhe completo êxito no exercíCio de suas
novas e altas funções. Estamos certôs de que o Distrito Federal, no momento em que passa a contar com o ilustre Ministro
da Justiça ontem empossado, Maurício Corréa, e com o trabalho, a dedicação e o espírito público do Senador Pedro Teixeira, está de parabéns.
Ao Senador Pedro Teixeira apresentamos os nossos cumprimentos. Estamos certos de que S. Ex~ irá trabalhar pelo
Distrito Federal, pelo País e irá honrar esta Casa do Poder
-Legislativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Esperidiáo Amln- Sr. Presidente, peço a palavra,
comoUder.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Líder, Senador Esperidião Amin.
SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Como Líder, pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisãQ do_ orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em nome da Baflcadã. do PDS,
associoMme às palavras de congratulações pronunciadas pelo
PreSidente da Casa, pelos Senadores Valmir Campelo, Chagas
Rodrigues e pelo Líder do PDT, Senãdor Nelson Wedekin~
ao Senador Pedro Teixeira. Ao mesmo tempo, congratulo-me
pela posse do Senador Maurício Corrê a no Ministério da J ustiça, augurando a ambos êxito no desempenho das suas funções.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 19 Secretário:
É lido o seguinte
Em 6 de outubro de 1992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comt;micar a Vossa Excelência, à vísta
do disposto no art. 7? do Regímento Interno, que, assumindo
nesta data a representação do Distrito Federal, em virtude
da licença concedida ao Titular, Senador Maurício Corrêa,
adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei
a bancada do PDT.
Atenciosas saudações. -Pedro Henrique Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente
lido vai à publicação.
.
A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação da Medida. Provisória o? 305, de 4 de setembro
de 1992, que cria a Secretaría de Projetes EspeCiais da Presidência da República e dá outras providências.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a
palavra a V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder, pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem re.vis~o d_o orador.) - Sr.
Presidente_, Srs. Senadores, a exemplo dos demais líderes presentes a esta sessão vespertina, quero saudar a posse do novo
Senador pelo Distrito Federal, Dr. Pedro Teixeira, que aSsume em função de ter sido alçado à condição de Ministro de
Estado dos Negócios da Justiça o nosso colega e ex-Líder
do PDT, Senador Maurício Corrêa. .
Desejo externar a S. EX', o novo Senador Pedro Teixeira,
os cumprimentos da Bancada do PFL, e fazer os nossos melhores votos no desempenho do seu mandato parlamentar. Quero
extemar, também, mais do que a minha convicção, a minha
certeza de que a s.ua presença entre nós enriquecerá esta Casa.
Muito obrigado.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.).- Sr. Pr~idente,
Srs. Senadores, primeiramente ocupo -o· microfone para registrar com satisfação a estada- não ~.-saída -.no Ministério
dos Transportes e das Comunicações na pessoa do nosso ami-
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Senador Affonso Camargo, que já circula com desenvoltura no seu velho ninho, no ninho dos se~ ?Jlligos e adiniradores, entre os quais me incluo e perfilo. Desejo -dizer que
o convívio com o seu suplente, Senador Enéas Faria, foi motivo de grande alegria e satisfação para mim, pessoalmente,
e tenho certeza que para todos nós, posto- que o Senador
Affonso Camargo foi substituído com galhardia pelo Senador
Enéas Faria.
Mas a razão pela qual ocupo o microfOne·é que pretendo,
ainda hoje, apresentar aos meus colegas para, se conseguir
as assinaturas indispensáveis, apresentar à Mesa do Senado~
um requerimento de convocação de uma Comissão Parlamen.tar de Inquérito. Como é a primeira que proponho, desde
já quero dar uma explicação que serve como pedido de assinatura ·pàra todos.
O Brasil, que na última sexta-feira, entrou nO livro de
ouro das democracias de Primeiro. Mundo ct>m.ó ·episódio
do afastamento do Presidente Fernando Collor de Mello, em
seguida à votação do impeachment, também vai entrar num
livro que não é de o.uro, em função da chacina ocorrida na
Casa de Detenção em São Paulo.
Pelo que estou informado, o incidente de maiores proporções do género ocorreu no Peru, há cerca de 14 anos, envolvendo a morte de 120 detentos. E as informàções extra-oficiais
indi~ que, em São Paulo, ocorreu uma chacina de proporções maiores do que aquela.
Pelo que isto representa - tanto para o País, quanto
para o Estado, ou. quanto para o cumprimento ou não da
Constituição Federal- além das providências que o Governo
de São Paulo está a desenvolver, como o afastamento de
servidores diretamente ligados à questão, e do que isso possa
representar em termos de satisfação da~opinião· pública, eu
faço duas ponderações: primeiro, a morte em cOndições abso··
latamente violentas e hediondas de majs de 111 pessoas na
Casa de Detenção em São Paulo, em circunstâncias que a
televisão agora vai revelando. Esse episódio foi eScondido
da opinião pública durante 24 horas. Durante este período,
a sociedade brasileira foi impedida, por um Governo democrático, por um Governo eleito pelo povo, de saber o que havia
acontecido. ·Não sei quantas ditaduras, no Brasil e no mundo, çqnseguiram suprimir a verdade acerca de mais de 100 mortes violentas promovidas por autorida.des do Governo, no caso, autoridades policiais, por mais de 24 horas. Não s~i quando isso
aconteceu no Brasil. Não sei! E não sei quando .aconteceu
em outro país do mundo.
A televisão mostrou, ontem, a utilização de cães, rajadas
de metralhadoras dentro de celas, uma delas~ segundo informavam ãs televisões -com 14 pessoas em seu interior. Cenas
deste jaez foram aventadas pela televisão, pelo noticiário,
no dia de ontem e anteontem, mas durante 24 horas foram
vedadas à sociedade brasileira.
Há uma· crise penitenciária e há uma crise de infOrmação,
e é em torrio -"de ambas as facetas 9esta crise que requeiro
a constituiçãO de uma CPI, para a qual, desde já, peço o
apoiamento de meus pares, posto que quando comemoramos
quatro anos de Constituição·, comemorando igualmente fatos
que comprovam a definitiva iristituci'onãlizaçáo da democracia
no nosso País, um incidente dessa iiattifeza não pode paSSar,
como e~te está a passar, ao desaviso ~ socied3:de ~r~!ili~-~·
Peço, portanto, a consideração e desde já o apoiamento
dos meus pares.
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR- ESPERIDIÃO AMIN -Com muito prazer.
O Sr_ Júlio Campos -Senador Esperidião Amiri, Srs.
Senadores, realmente é lamentável o que aconteceu em São
Paulo nesse final de semana, quando quase 200 cidadãos brasileiros, criminosos ou nãO, Condenados ou não, foram barbaramente assassinados na cadeia pública do Estado de São Paulo.
Neste instal]te em que V. ~~ comunica qtie vai SOlicitar a
"instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar de perto esse lamentável acontecimento, eu tenho
a dizer que V. Ex• contará com o meu apoio não só para
instalar essa comissão, como também para analisar a censura
prévia, imposta·, falvez em virtude de inúmeros gastos financeiros que as empresas públicas de São Paulo têm com os
veículos de comunicação nacional. Ao proibir a divulgação
desse fato, no plano nacional e estadual, fez-se pelo medo
de um fato lamentável como esse prejudicar ou mudar o resultado eleitoral de 3 de outubro na c,apital de São Paulo e
no próprio Estado de São Paulo. Além disso, o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, já requereu,
também, a instauração de inquérito na Procuradoria do Ministério Público Federal, para acompanhar de perto este asSunto.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente, nobre Senador Júlio Campos. Quero atalhar o aparte de V. EX~, em
função de uma indagação que, informalmente, o nobre Senador Chagas Rodrigues me fez.
Tanto este é um assunto da órbita federal que ontem
o Procurador-Geral da República instou, junto ao Ministério
da Justiça, formalmente, que fosse apurado.
Para que V. E~s tenham uma idéia, comissões de direitos
humanos do mundo inteiro _yirão aqui, porque fOi a· iii3iorchacina penitenciária-do mundo. Não bastass~ o desrespeito
aos direitos humanos, tutelados pela ConstitUição, a sonegação de informação também é crime federal.
Está sendo redigido o pedido da CPI sobre a crise penitenciária, que é um assunto federal, com base em fato con_creto
por ter ocorrido em urna cidade brasileira, ~om jurisdição
da Polícia de São Paul_o, da Justiça de São Paulo_. ~as sob
jurisdição do Código Penal e da Lei das Execuções Penais.
A questão da informação, que está sendo objeto de uma nova
lei, já aprovada aqui, no Senado, a Lei de Imprensa, é e_ininentemente tutelada pela órbita federal. Para que V. Ex•s tenham
uma idéia, não há dúvida que organismos internacionais de
todo o mundo virão para cá investigar esse assunto e entendo
que o Senado Federal não deve -não posso fala~ pelo Congresso -ficar omisso em relação a isso.
Devolvo-lhe a palavra.
O Sr. Jólio Campos- Concordo plenamente. Digo que
é uma fuitção do Senado, porque o Senado _é uma Casa que
representa os Estados brasileiros. Tanto é que aqui não há
estado majoritár:io ou minoritáriO. Aqui todos os Estados são
iguais, desde o pequeno Estado do Amapá, que tem três
representantes, até o grande, portentoso e rico Estado de
São Paulo com três representantes. Então, cabe ao Senado
realmente instaurar essa comissão para investigar a grav-e crise
do sistema carcerário brasileiro, não só a de São Paulo. O
meu Estado, o Mato Grosso, também está com uma superpo~
pulação carcerária, sem condições de alojar o número de pes·
soas que já foram punidas pela justiça, praticamente colocadas
num campo de concentração. O mesmo ocorre no Estado
do Rio de Janeiro, em todo Brasil, especialmente no Estado
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de São Paulo. Portanto, V. Ex• tem o meu apoio, principal·
mente para investigar por que a imprensa brasfleira, que tão
facilmente deturpa a imagem do cidadão, a imagem do homem
público, a imagem do político, nesse instante-, quando os dire~
tos humanos são assacados da condição mais vil, -não que
eu defenda bandido, pelo contrário, o que_não pode ocorrer
é a maneira como esses condenados, esses presos foram lincha~
dos - por que essa imprensa foi silenciada. O que vi na
televis3.o foi uma cena de horror. As declarações do Cardeal
de São Paulo, D. Evaristo•Ams, comovem Q1,1alquer cidadão_.
Além do tiroteio, do assassinato, ouvimos depoimentos que
os cães da polícia militar, que não são preparados para esse
tipo de ação, atacaram os presos, os que não morreram metralhados, morreram rasgados pelos dentes dos cães bravios.
Desculpe-me o eminente amigo, o Governador Antônio Fleury, a quem muito respeito, mas penso que apenas punir o
comandante da tropa de choque da PM, ou o Diretor da
Casa de Detenção, não satisfaz a _opinião pública de São_Paulo
e muito menos a opinião pública brasileira. O mundo inteiro
está de olho no Brasil neste instante, não só pelo que aconteceu
na semana passada, há Oito dias ati'ás, com a abertura do
processo do impeachment do Presidente Collor, como também
agora com esse gravíssimo atentado aos direitos humanos,
ocorrido em São Paulo, quando foram chacinados cerca de
200 presos, devidamente protegidos pela Justiça daqUele Estado. O requerimento de V. Ex~ tem o meu. apoio, a minha
solidariedade.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Magno Bacelar,
vou dar por encerr.ada a minha intervenção.
Peço que aceite meu agradecimento pela compreensão.
Quero aduzir duas palavras ao meu pronunciamento.
. O· Cardeal Arcebispo de São Paulo solici~ou , instq_u,
no fim da manhã, posto que é impossível haja uma investigação
séria, o afastamento do Secretário da Segurança Pública. Isso
vem ao encontro do que disse o Senador Júlio Campos.
O segundo aspecto, repito, compete a nós, como incumM
birá a organismos internacionais, investigar assunto deste naipe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem[
Palmas.)
O Sr. Elcio Álvares- Sr. Presidente, peço a palavra como
líder.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Elcio ÁlvaJ"es.
SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. C c•mo Líder, prúnuncia o seguiHte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, por não ter sido permitido o ·aparte
ao discurso do Senador Esperidião Amin, vou falar, rapidamente, manifestando, de público, a minha solidariedade ao
sentimento-de S.Ex~,.que é o sentimento nacional.
Esse problema- de São Pav.lo, que contristou o Brasil
inteiro, está repercutindo na opiniáo públiCa mUndial e é muito
mais grave do que parece à primeira vista porque deixa a
nu a fragilidade do sistema carcerário brasileiro.
_ ._ ~. -.
O Séna_dor Júlio Campos reportou-se ao seU Estado, Mato
Grosso, e quero dizer que, tristemente, no Espírito Santo
o sistema carcerário é altamente deficiente.
Vi um quadro inesquecível, criaturas humanas como nós,
que tiveram o pecado do delito, numeradas como se fossem
obj_etos, num desfile perante as câmeras de televisão e de
fotografiã.s que deixaln -Iriuiió mãl a dignidade humana.
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Neste instante, portanto, quero afirmar ao Senador .Espe·
ridião Amin que conte desde já com a minha assinatura, porque entendo que uma CPI desta ordem, apesar da relevância
do fato, envolve um trabalho muito importante, qual seja,
de fazer com que o estudo da questão penitenciária no Brasil
seja levado a sério, o que de fato até agora não ocorreu.
Poucos, pouquíssiMOs "góvefnós estaduais, de parte do Governo Federal nem se fala, tinham um programa para estudar
aspectos do problema penitenciário, o que foi totalmente esquecido.

O Sr. Júlio Campos,_ Até a privatização foi comentada!
O SR. ELCIO ÁLVARES - Exatamente. O que ocorre
comumente nos Estados Unidos, aqui, também, está sendo
altamente questionado.
Nesse instante, também me comprazo porque o meu Líder, Marco Maciel pede que leve ao Senador Esperidião Amin
a solidariedade da Bancada do Partido da Frente Liberal.
Esse problema é muito grave. No momento em que- o
Brasil experimenta transformações tão grandes, temos de tratar desse assunto com a maior seriedade.
Sou advogado; estou acostumado a conviver com esse
problema quase que diariamente e confesso sinceramente,
a advertência cara, tristíssima do Estado de São Paulo deve
repercutir nesta Casa e os Senadores, identificados com os
mesmos propósitos, têm de buscar urna solução. Criaturas
humanas como nós, que têm as suas culpas perante o Código
Penal, não podem pagar de uma maneira tão triste, tão lamentável, com as suas vidas, um tributo que choca nesse momento
a opinião pública mundial.
Não queremos, de maneira nenhuma, inquérito rigoroso
ou mais um inquérito; queremos dar unia satisfação sini- ã
todos os brasileiros que, neste instante, vão erigir suas vozes
para exigir não só do Governo do Estado de São Paulo, mas
de todos aqueles que têm responsabilidade direta e indir~ta.
E o Senado também tem responsabilidade na solução desses
problemas.
.
Portanto, seja bem-vinda a _Ç~I do Senador Esperidião
Amin para debater o problema penitenciáriO. De antemão,
tenho certeza de que esta Casa, na sua unanimidade, vai estar
solidária, porque não podemos pennitir que espetáculos como
esses, que começaram, torno a frisar, Com pequena intensidade, que eram pequenos_ acontecimentos em pequenas penitenciárias, hoje venham a explodir da maneira mais triste,
em São Paulo, fazendo com que tenhamos vergonha da nossa
condição humapa.
Neste momento, a solidariedade de toda a_ Bancada do
Partido da Frente Liberal ao nobre Senador Esperidião Amin,
que, por certo, vai dar o melhor do seu p~ati.sm-o para
que essa Comissão dilucide, de início, essé grave problema,
que é a questão carcerária no Brasil.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
adverte a V. E~ que já se achava inscrito, como Líder, o
nobre Senador Irapuan Costa Júnior. Após a f:ila do nobre
Senador, concederei a palavra a V. Ex~
O Sr. Chagas Rodrigués - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Gostaria também de usar da palavra no exercício da Liderança.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB-GO. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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-Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaríamos de fazer duas
comunicações a esta Casa. A primeira delas diz respeito a
uma nota publicada no jornal O Globo, de quinta-feira, 1~
de outubro, sob o título: "'Questão Militar". Diz a nota:
''Muita gente -inclusive os Senadores J arbas Passarinho e Pedro Simon - tentou, e não conseguiu,
fazer chegar a Itamar Franco o conselho para que mantenha os três Ministros militares, até que se complete
o julgamento de Collor ,_ e ele passe a ser Presidente
definitivo. Não conseguiram. Itamar esteve o dia todo
cercado.
A possível substituição do Ministro_ do Exército,
Carlos Tinoco, ainda não decidida, tem explicação política. A assessoria parlamentar do Exército, chefiada
pelo Coronel Albuquerque, teria tentado aliciar parlamentares para votar contra o impeachment".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho, por força da Presidência da Comissão de Relações Exteriores e .Defesa Nacional
desta Casa, a oportunidade de conviver com a asses_soria dos
Ministros militares diariamente, e posso afiançar a V.Ex~ e
aos meus caros Colegas que nada mais falso do que essa afinnativa que aqui está. A retidão e a honestidade profissional
dos assessores militares nesta Casa, principalmente do Coronel
Albuquerque, estão acima de qualquer insinuação, como a
contida nesta nota. Gostaria, portanto, de registrar o meu
testemunho pessoal quanto à retidão, quanto à conduta linear
que tiveram esses assessores militares na questão do impeachment do Presidente Collor.
A outra comunicação que quero fazer à Casa diz respeito
a observações que fizemos - e não só eu, mas inúmeros
Colegas, entre eles ~· Senador Jonas Pinheiro, que aqui se
encontra - , quando visitamos algumas unidades da Marinha
de Guerra do Brasil. Na Estação Antártica Comandante Ferraz, no Centro de Pesquisa de Aramar, em lperó, no Arsenal
de Marinha dO Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa da
Marinha, em Niterói, além de sermos despertados para o
trabalho muito sério e CQmpete.-rite que ali se realizava, tivemos
ainda a nossa atenção despertada para um fato digno de registro: o perfeito entrosamento entre a Marinha brasileira e as
várias universidades que se espalham por todo o território
nacional.
Os convênios que a Marinha assinou com as universidades
são de uma enorme abrangência, não apenas no que diz respeito ao seu objeto,_ mas também no tempo e no espaço.
Para o conheCimento desta Casa, depois de uma pesquisa
que fiz, citaria apenas que- a Maririha tomou as primeiras
iniciativas Ina integração com as universidades brasileiras ainda
nos anos 50, assinando os seUs primeiros convênios com a
USP e com o !PT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo. Esses convênios nunca mais foram abandonados
e, até hoje, a US_F e o IPT s_e inscrevem. entte os maiores
colaboradores da Marinha.
-Diria mais: é mesmo· de se admirar como pôde essa aproxi·
mação se manter através dos anos 60", quando estudantes,
cientistas, professores e militares não eram, para dizer o mínimo, o• camaradas ideais. No fun da década de 70, a Marinb~
ampliou essa área de oontato e assinou seis convênios, em
1977, e mais um em 1978. Lembro-me bem que ainda vigorava
o Ato Institucional n~ 5 e, embora os ânimos entre militares
e estudantes estivessem um pouco arrefecidos, ainda uns e
outros se olhavam de la.do.
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Na década de 80, a Marinha viria a assinát ãlgumas cente~
nas de convênios com as universidades brasileiras e pratica~
mente todas as universidades costeiras participariam desse
trabalho conjunto. Além do mais, a assinatura desses convênios não obedeceria ao critério de centralização e yários órgãos
dentro da Marinha - mais de duas dezenas deles - fariam,
em separado, convênios com a universidade brasileira.
Às universidades, mais de 60, somar-se-i8.rii3lgumas outras entidades, como o IBGE e a FINEP -_Financiadora.
de Estudos e Projetos. Só a USP firmou 105 convênios com
a Marinha; a Universidade Federal do Rio Grande ·do Sul
firmou 6.8; ã Fuq.dação Universidade do Rio Grande do Sul,
66; a Universidade Federal do Paraná, 53; a Universidade
Federal Fluminense, 39.
O horizonte abrangido é o mais variado possível, principalmente os convênios que "foram firmados ao abrigo do Programa Antártico. Surgem aí estudos no campo da Geologia,
da Biologia Marítima, da Meteorologia, da Oceanografia, da
Glaciologia etc.
- ·Gostaria de ressaltar aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
essa extraordinária visão da Marinha. Desde os· meus tempos
de universitário, fala-se de uma integração universidade/empresa, que nunca foi realizado. No entanto, a Marinha, que
não é uma empresa e não tem a flexibilidade que as empresas
têm - é um organismo governamental cercado de liames,
como todos sabemos - , pôde trilhar esse caminho e obter
resultados que classifico_ de muito felizes.
Tive a oportur.idade de verificar, principalmente no Centro de Pesquisa de Aramar; onde se desenvolve o Programa
Nuclear da Marinha, que o que se faz ali é um trabalho de
primeiro-mUndo, que--nada fiCa a dever aos laboratórios que
eu pude visitar na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos.
Os estudos realizados hoje, não só por meio de convênio
com a USP, como também com o Arsenal da Marinha do
Rio de Janeiro, levaram esse trabalho, que é de alto sentido
patriótico, a níveis que ainda não são vistos no Brasil. No
que.diz respeito, hoje, à propulsão de navios, principalmente
navios-submarinos, posso afirmar a esta Casa que é algo também que só encontra paralelo em poucos países do primeiro
mundo.
Finalmente, gostaria de deixar consignados aqui os meus
3.gradecirt:tentos ao ex.,.Ministro Mário César Flores, que foi
o autor dos convites que recebi pessoalmente e que muitos
Colegas da Casa também receberam, para visitar eSsas iristalações.
Algumas dessas viagens foram feitas em companhia do
Almirante, hoje reformado, João Batista Paoliello, que sempre se mostrou um homem muito entusiasmado com o trabalho
que a Marinha vinha e vem realizando no campo da ciência
e da tecnologia, em ·simbiose com as uniVer_sídades brasileiras.
Gostaria de homenagear, também, todos os pesquisadores com quem tive contato, durante o inverno antártico,
no Centti':f de Pesquisas de- Aramar, em Iperó; no Arsenal
da Marinha, no Rio de Janeiro; no Instituto de Pesquisa da
Marinha em Niterói, como também os pesquisadores das
várias u~iversidades brasileiras com quem me encontrei, na
pessoa do extraordinário Almirante Othon Pinheiro, que chefia os estudos gue a Marinha realiz~ ho.k, em ~r~mar. _- __
Esse agradecimento é particularmente profundo, porque
no momento em que todos vivemos uma crise ·muito grande
no PaíS~ crise essaque,-por vezes, faz com que alguns duvidem
mesmo da própria capacidade do povo brasileiro -, podemos
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ver ali comprovado não por palavras, mas por fatos que, de
fato, temos futuro e somos uma Nação capaz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!_)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. /RAPUAN JÚNIOR EM SEU DISCURSO. .
"A MARINHA E A UNIVERSIDADE

Irapuan Costa Júnior
As visitas que fiz à Estação Antártica Comandante
Ferraz; ao Centro de Pesquisas de Aramar, em Iperó;
ao Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro; e ao Instituto
de Pesquisas da Marinha, em Niterói, aléin de despei-tarem minha admiração pelo traballio sério e competente que presenciei- quando muitas vezes vi o patriotismo e a dedicação suprindo a falta de recurso proporcionaram-me uma constataçãO digna de registro,
pelos bons resultados alcançados: A de que a Marinha
de Guerra do Brasil conseguiu um entrosamento com
a Universidade Brasileira que por sua abrangência, pelos frutos colhidos e pelo pioneirismo nesse gênero
de integração no Brasil está a merecer aplausos e incentivo.
Quando falo de abrangência não me refiro apenas
aos temas objeto dos co_nvênios~ já por si sós notáveis,
em número, variedade e importância, quer considerados do Ponto de vista da Marinha, quer vistos da
perspectiva das universidades envolvidas. Refiro-me
também à sua abrangência no tempo, dado que não
é de agora que a Marinha e a Universidade Brasileira
se entendem, e no espaço, pois é grande o número
de unidades de ensino e pesquisa universitária por nosso território afora que ombrearam, ou ombreiam com
nossos marinheiros de guerra nos trabalhos de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento, alguns deles dignos
de qualquer país de primeiro mundo, e digo isso como
engenheiro e .professor, numa análise feita com toda
a frieza da técnica, sem qualquer ufanismo injustificado.
Fala-:se muito, não é de hoje, na integração Universidade-Empresa no Brasil em moldes semelhantes
__ ao que se faz nos países mais adiantados. Lembro-me
bem das discussões em torno do assunto já nos meus
tempos universitários nos ailos 50. Ficamos nas· Çliscussões. Não existe, até_ hoje progresso visível, ao menoS
para mim, nessa integração. Nunca pude percebê-la
nas várias atividades que exerci, a não ser revestida
da timidez de algumas experiências promovidas por
professores mais esclarecidos ou empresá-rios mais arejados. Por isso mesmo, o que se passa no relacionamento Marinha-Universidade adquire expressão
maior, e está a merecer um melhor exame de outros
setores da s_oçiedade, para os quais, bem como para
as universidades seria conveniente que o exemplo dessa
simbiose se multiplicasse. Não nos esqueçamos ainda
que a Marinha, como entidade sujeita a todos os liames
públicos que é, nem pOr issó deixou-se tollier no seguir
esse caminho que tantos benefícios tem trãzido.
Mas façamos uma abordagem, ainda que rápida,
dessa questão no tempo, pois é interessante:
A Marinha tomou as primeiraS iniciativas nessa
integração ainda nos anos 50; assinando seus primeiros
convênios com a USP-Universidade Federal de Sãç
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Paulo e como !PT-Instituto de Pesquisas Tectíológicãs

(de São Paulo) ainda naquela década. Diga-se a bem
da verdade: estes convênios nunca mais seriam abandonados, e até hQje USP e IPT se ip.screvem entre os
maiores colaboradores da !\.farinha. É mesmo de se
admirar como pôde esta aproximação se manter através
da tempestade dos anos 60, quando estudantes, professores, cientistas e militares não eram, para dizer o mínimo, os camaradas ideais.
_
No fim da década de 70, mais precisamente em
1977 a Marinha passaria _a ampliar sua área de cOntacto
com as universidades e entidades afins; assinaría seis
convênios nesse ano e um convênio em 1978, além
dos qúe já vigoravam. Ampliaria também seu leque
de parceiros: Universidade Federal do Rio de Janeiro,
PUC-Pontifícia Universidade Católica e Universidade
Santa Úrsula se juntavam a esta cooperação. E não
deixemos de lembrar que estávamos- enf PlenO Ciclo
de governos militares, que o AI-S s6 seria extinto em
1979 e que militares e universitários, mésrilo com os
ânimos já um pouco arrefecidos, ainda se olhavam de
lado.
A década de 80 sería a mais produtiva, mesmo
estando o País se estiolã.ndo na esteira dos_choques
do petróleo e da dívida externa: seriam assinados convênios com muitas entidades, quase todas universitárias,
Em 1980- 5 convênios
Em 1981- 5 convênios
Em 1982- 9 convênios
Em 1983- 81 convênios
Em 1984-121 convênios
Em 1985-89 convênios
Em 1986- 91 convênios
Em 1987- 79 convênios
Em 1988- 79 convênios
Em 1989- 20 convênios
'Responsáveis diretos por esse vigOroso· aumento
de trabalho cooperativo eram principalmente o Programa Antártico e alguns importantes projetas de pesquisa
visando nossa desenvolvimento tecnológico nos campos
de responsabilidade da Marinha. Visitei algumas entidades encarregadas desses projetas e como disse antes,
fiquei bastante impressiohado com a qualidade do trabalho que vi. Na década atual o trabalho. continua,
embora como n_ão poderia deixar de acontecer, muito
prejudicado pela falta de recursos que atinge o Brasil
como um todo: governo, empresas e indivíduos. Mesmo assim, a cada ano novos convênios são firmados,
e não se perde a seqüência dos trabalhos em andamento, embora isso seja feito a duras penas e-a Assessoria Parlamentar do Ministério da Marinha se desdobre a cada dia junto ao Congresso Nacional para assegurar o mínimo de verbas necessário.
·_
O horiz"onte de colaboradores sy ampliou muito,
e aumenta a cada ano. Dos dois p~rceiros da déc3:da
de 50 passou a Marinha a contar com._ IU-ªis de seis
dezenas de conveniados, quase tod_os universidades ou
unidades de ensino independentes, embora figurem na
lista algumas entidades não docentes, mas nem por
isso menos importantes para os objetivos buscados,
como o IBGE-In.stituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a FINE?-Financiadora de Es..t!ldos e Projetes.
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A campeã de convênios é a USP, com 105 firmados
até hoje, e muitos .deles em vigor. A Universidade _
Federal do Rio Grande do Sul com 68 convênios e
a FURG-Ftindação Universidade do Rio Grande com
66 são quem se segue. A Universidade Federal dco Paraná convenioi.J-se 53 vezes e UFF-Universidade Federal
Fluminense 39. As universidades dos estados costeiros
são praticamente todas participes deste ótimo trabalho
conjunto, algumas delas, como a, Universidade Federal
do Ceará com expressivo número de contratOs (25 no
caso). .
Não há uma centralização dos convênios dentro
do Ministério da Marinha, o que sem dúvida contribuiu
para tornar bem dinâmico, como o é, este processo.
Pelo menos 25 órgãos distintos no Ministério finnaram
seus próprios acordos de cooperação, e o principal deles
é a SEICIRM-Secretaria da Comissão Interministerial
para os Assuntos do Mar, com mais de 500 (Isso mesmo: quinhentos). Por esse número se tem uma idéia
do trabalho que vem sendo realizado no campo dos
recurso do _mar. A DSM-Diretoria de Saúde da Marinha, ~ssinou j4 58- éonvéliioS e a Diretoria de Armamentos e Comunicações 38. O CASNAV -Centro de
Sistemas de Análises Navais assinou 16 e a Coordenação de Projetas Especiais, 11. O Instituto de Pesquisas da Marinha, que não é instituição antiga, tem 6
convênios ..
Não há como abordar num artigo limitado como
ess~ todas as áreas objeto dos muitos convênios, mas
não _q~er9 deixar de fazer alguns_ comentários, ainda
que superficiais: O Programa Antártico es"tá inuito voltado pãtã. Os estudos biológicos, geológicos e meteorológicos_e_dou meu t_este_munho (ocular, para usar um
lugar com_!lm) de que o entrosamento é prefeito entre
as üniversidades e a SECIRM. Os estudos vão da oceanografia e glaciologia, pa~sando por uma vasta gama
de campos na biologia e_ bioecologfa m~nha chegando
até a física da alta atmosfera. Pesquisadores universi- ·
tários hibernam em nossa Estação Antártica ao lado
dos oficia1s da Marinha em um trabalho de muito cooperação e resultado.
A visão da Marinha, não fosse tão feliz no buscar
uma soma de esforços com a comunidade tecno-científica nacional talvez não tivesse permitido chegar aon_de chegamos na busca de tecnologia de ponta. Deve-se
a essa visão um avanço extraordinário em campos onde
não se consegue transferência de tecnologia, e mesmo
ao contrário, procura-se desviar os pesquisadores do
- caminho certo para provOcar atrasos, gastos inúteis e
incertezas, como são os casos do campo nuclear e da
construção e equipamento eletrónico de navios de guerra. Foi por essa visão qu~ chegamos à solução estrutural
para construção de nossas corvetas e submarinos, que
chegamos à obfenção do combustível nuclear e à última
palavra em geradores elétricos para propulsão subma-·
tina.
Serei sempre grato ao Ministro Mario Cezar Flôres, autor dos convites para visitas aos projetes de pesquisa e tecnologia da Marinha, ao Almirante João B'atista Paoliello, companheiro de entusiasmo com realismo nas visitas, e na pessoa do Almirante Othon Pinhe_ito aos pesquisadores da Marinha e das U niversJdades
com quem tive contato. Num momento de lar~as difi-
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culdades nacionais, quando surge por vezes a desesperança, estão eles , longe das palavras e junto dos fatos
·a mostrar que sim, tenios' futuro, sOmos capazes.
Brasília, 20 de Setembro de 1992
(lrapuan Costa Junior é Senador e Presidente da
Comisstio de Relaçóes Exteriores e Defesa Nacional do
Senado Federal.)"

Durante o discurso do Sr. lrapuan Costa Júnior,
o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra, pela liderança do PSDB, ao nobre Senador Chagas
Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- Pj. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orad_or.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, também, lamentar
profundamente e condenar a chacina ocorrida em São Paulo,
na Casa de Detenção. Por isto, dou o meu apoio à iiliciativa
do nobre Senador Esperidião-Amin, quando anuncia o requerimento de uma ComiSsãõ Parlamentar de Inquérito.
Quero, nesta oportunidade, não apenas condenar o ocorrido em São Paulo, como também levar a minha solidariedade
às fanu1ias das vítimaS, bem como a todos aqueles_ que no
Brasil e no mundo sempre defenderam os direitos humanos,
sobretudo o mais sagrado deles; o direito à vida.
Esperamos, Sr. Presidente - e este é um desejo de toda
a Nação brasileira - que o ilustre Governador Luiz Antônio
Fleury Filho tome as necessárias providências, não só para
impedir que se repitam espetáculos dessa natureza, como também para punir, ná "forma da lei, os responsáveis poi" tão
hediondo massacre. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro como Líder do PTB.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Conio~ Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, farei três breves iegistros. O
primeiro para dizer ao Senador Pedro TeiXi~ira, eiil nome
da Liderança do PTB, quão grata é a presença de V. Ex~
entre nós; queremos dar-lhe as boas-vindas e dizer-lhe que
receberá da Bancada do PTB, assírn córiio _de todas as banca-das aqui representadas, a fraternidade, o companheirismo e
a lealdade que são_ as marcas tradicio_najS e OS valores maiores
nesta Casa. V. Ex~ haverá de ver que, convergindo ou divergindo, há o respeito pelas opiniões e posições pessoais. V.
Ex• se sentirá muito bem! Traga as suas luzes para junto
debatermos aqui os graves problemas que afligem nossa Nação.
Em nome da Bancada do PTB, dou-lhes as boas-vindas,
considerando que o Senador Valmir Çampelo~ integrante da
nossa bancada, já havia manifestado a sua satisfação, Pela
posse de V. Ex\ ao assUmir a cadeira, deixada vaga pelo
Senador Maurício Corrêa, que tanto honra e enobrece esta
Casa, com sua sabedoria, com seu conhecimento dos problemas nacionais.
Portanto, receba. o nosso abraço, o nosso aplauso e a
certeza de uma_ convivência fraterna, nobre senador Pedro
Te~erra.
O segundo registro, Sr. Presidente e Srs. Sena~ores, dizrespeito ao que já foi pontificadO pelas várias lideranças, que
se manifestaram, condenando unanimemente o massz.cre
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ocorrido na Casa de Detenção de São Paulo. E quão lamentável, quão inoportuno esse fato, primeiro porque entramos
numa semana no livro de ouro da Democracia internacional,
para na semana seguinte entrarmos fio Üvro dos horrores.
Que tristeza, que 111arca, que mancha, na nossa democracia, na nossa liberdade, no desconhecimento dos direitOS
humanos.
Por isso, venho, em nome da Bancada, manifestar o nosso-apoio, ao pedido de instalação da CPI, aqui proposta pelo
nobre Senador Esperidião Amin, para avaliar a questão peRi-tenciária no nosso País, que é um dos graves e maiores problemas sociais que enfrentarricis.
o terceiro registro, em caráter pessoal, é em apúió- as
palavras aqui ditas pelo Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacjonal. Como S._ Ex• recebi vários convit.es_ do Ministro_ __C_é_sar
Flores, tendo a oportunidade- de conhecer as peSquisas que
a Marinha desenvolve no interior de São Paulo, em Peró,
e no Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro. Fiquei muito
impressionado com o avanço tecnológico, com o domínio da_
tecnologia nuclear, com o avanço científico que Verifiquei
e comprovei nas unidades da Marinha, dignificando a vida
pública da nossa Nação.
Tenha certeza, Sr. Presidente, que naquele momento todos nos sentimos como integrantes de país de primeiro mundo,
tão grande o avanço científico e tecnOlógico que ali constatamos. Reconhecemos que em nenhum momento vimos recursos públicos tão bem empregados como nessas unidades da
Marinha, que tivemos o privilégio e a oportunidade de visitar:
Em caráter pessoal, estendo meu agradecimento ao Ministro César Flores pela oportunidade que nos deu em conhecer essa parte importante do mundo científico de nossa Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
·

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, critiquei várias vezes desta tribuna a inoportuna e injustificável transferência para Brasília da s_e_de da
Embratur, já que o Rio de Janeiro por suas características,
por sua tradição é, sem dúvida, capital do turismo no Brasil.
Mas acentuei, naquela oportunidade, que essa transferência
hayia _sido feita exclusivamente para que a Presidência da
Embratur pudesse ser confiada a um amigo pessoal do então
Pre~_idente que não queria se transferir de Brasília e se chegou
ao absurdo de se trazer a Embratur para esta capital, já que
o Presidente nomeado não queria se transferir para o Rio
de Janeiro.
Sr. Presidente, todos os diretores estão nomeados em
Brasília mas o funcionamento da Embratur continua ocorrendo no Rio de Janeiro.
O que quero, nesta oportunidade,já que o Presidente
Itamar Franco anuncia uma reforma administrativa, é que
S,_ Exa _leve em consideração esse aspecto e _que devolva ao
Rio de Janeiro, tão esvaiiado, a sede, o funcionamento da
Embratur, já que não manterá certamente como Presidente
o atual titular que continuará com sua agência de turismo
em Brasília e, certamente, não fará-mais viagens para as Tihas
Seychelles, mas contiriuará prestigiado pelos seus clientes.
Acho que essa é urna oportunidade de se corrigir um
grave erro que trouxe m~ito prejuízo para o turismO nacional.
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Os índices que aí estão mostram que foi um desastre a transferência para Brasflia- da sede da Embratur, quando esta, por
todos os títulos, deveria ficar situada no Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, finalizando, recordo que
durante muitos anos, em várias tentativas, procurei ampliar
o antigo Ministério de Indústria e Comércio para ser um Ministério de Indústria, Comércio e Turismo. Não haveria aumento
de funcionários; apenas aumentar-se-ia uma letra na denomi-

nação do instituto. E_ onde chegasse um documento corno
Indústria e Comércio, haveria também a propaganda do turismo no Brasil. Todos os países civilizados fazem isso; porém,
não encontrei ressonância nesta Casa, embora houvesse apresentado vários projetes.
Nesta hora em que se procura fazer uma reforma ministerial, bom seria que se atendessem a essas reivindicações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. PronunCia--o
seguinte discurso. Sem revisão do or3dor.) -Sr._Presidente,
Srs. Senadores, nesta oportunidade que me é conferida, aproveito para agradecer os votos de boas-vindas que me deram
V. Ex~, agora no_ exercício da Presidência, meu colega de
Bancada do DistrítO- Federal; o eminente Líder do PSDB,
Senador Chagas Rodrigues; o Seilador Esperidião Amin; o
Senador Jonas Pinheiro que, há pouco te-mpo, me honrou
com esse voto de boas-vindas e agradeço especialmente àqueles amigos que vieram aqui me prestigiar.
Sou, Sr. Presidente, um homem eminentemente de Brasília-.
Esta Casa me é familiar porque, Já em 1960, tive O privilégio de servir ao Parlamento, então no exercício de jornalista
que era do Correio da Manhã e como repórter setorial nesta
~a.
Hoje, dizia, numa entrevista matinal, que aquele órgão
de imprensa me mandou para cá a fim de combater a transferência da Capital do Brasil, mas a minha presença aqui Prova
que acabei traindo o jornal e ficando com aquele sonho melhor
de todos os brasileiros.
Tenho certeza,- sr. Presidente, que diante de tanto afago,
çliante de tanta fraternidade já aqui demonstrada sinteticamente pelos Srs. Senadores e com a oportunidade de aprender
que, por certo, terei das experiências, honrarei;- dentro da
minha capacidade, com muita seriedade, com muito trabalho
esta Casa do Congresso Naciomil nesta fase difícil de tranSição.
Por certo, quando o Brasil inteiro sai orgulhoso de Seus
representantes no Parlamento, sem dúvida nenhuma me esforço para corresponder a essa confiança e dar curso aos trabalhos
daquele eminente Líder do PDT e, hoje, Ministro da Justiça,
Senador Maurício Corrêa.
Veja V. Ex~ e vejam os Srs. Senadores que não será
fácil substituir o Senador Maurício Corrêa, mas tenho certeza
de que vou me esforçar, pois estou com S. Ex~ há inais de
10 anos nas lides políticas e há mais de 30 na amizade. Não
há dúvida que tenho um canal aberto com S. Ex~ no sentido
de buscar experiência; luz e orientação para que aqui eu possa
reproduzir, em parte, o brilho com que S. Ex~ deSempenhou
suas funções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fique certo de que aqui
há um Senador inteiramente aberto e pronto a unir forças

com V. Ex•
Mais uma vez, muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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Durante o discurso do Sr._ Pedro Teixeira, o Sr.
Valmir Campelo, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Jonas Pinhei;o.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pausa)
S. Ex~ não se encontra e-m -plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
(Pausa)
·
S. Ex• não se encontra em plenáfiO.
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, 5 de
outubro de 1992, o Brasil todo comemorou o centenário de
nascimento do grande brasileiro Fnincisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello.
Muito já foi dito sobre Assis Chateaubriand, um paraibano simples que começou a trabalhar logo cedo, aos 14 anos,
no jornal O Pernambuco. De família hurriilâe, para custear
seus estudos trabalhou posteriormente no Jornal do Recife
e no Diário de Pernambuco, escrevendo artigos políticos e
fazendo comentários nacionais e internacionais.
Aos 25 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro,
abandonando a sua Cátedra na Faculdade de Direito, ocupando o cargo de Redator-Chefe do já famoso Jornal do Commércio. Posteriormente, colaborou no Correio da Manhã, sendo também Redator-Chefe do Jornal d_o Brasil, onde desdobrou-se em artigos diários sobre os mais importantes aconteci~
mentos nacionais e internacionais. A essa altura, já era requisitadíssimo, tanto como jornalista, quanto como advogado.
· Na qualidade de correspondente do Correio da Manhã
foi para a Europa em 1920, onde percorreu vários países:
traçando um quadro geral da Europa saída da guerra. Regressando ao Brasil, r_esolveu fundar o seu próprio jornal, adquirindo assim O Jornal, que estava em situação precária e que
seria o primeiro elo de uma cadeia que se estenderia mais
tarde por 18 Estados e 23 cidades do País.
.
Assis Chateaubriand sonhava em promover, através da
1ID::P,rensa, um elo de unidade da Pátria, motivo por que empe~
nhou-se na formação do Grupo Diários Assócládõs, que na
sua visão era a imPrensa a serViço do BrasiL
Além de possuir, integrados em seu Grupo, mais de 30
jornais, as empresas Associadas, através da Rádio Tiipi de
São Paulo, formaram uma cadeia de 25 emissoras de rádio,
espalhadas por todo o Brasil. No campo da editoração semanal, lançou a Revista O Cruzeiro, que se transformoU na maior
da _América Latina de todos os tempos, não tendo sido, até
hoJe, superada a sua marca de vendas: 800 mil exemplares
comercializados nas bancas (naquela época, havia 15 revistas
-- --em circulação no País).
Em 1950, com o advento da era da televisão, coube também a Chatea,,briand inaugurar a primeira Estação da América Latina, • ~dtando-se depois a ela mais 18 estações associadas. Formava-se, definitivamente, a Rede Associada, comandada pelo velho e respeitad0o Capitão.
Dotado de espírito empreendedor, tinha também aguçada
sensibilidade artística. Embora não empunhasse o pincel, criou
uma verdadeira obra-prima: o Museu de Arte de SãQ -~~mio
- MASP. Queria reunir no Brasil uma pinaCoteca no íD€:Sino
nível dos grandes acervos de museus dos países desenl(olvidos.
A par disso, não tinha em sua casa uma só obra de Portinari,
de quem foi o maior comprador, nem de qualquer outro pin-
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tor, uma vez que doava os quadros ao Museu, segundo Pietro
Maria Bardi, Diretor do MASP desde a sua fundação.
Dentre as inúmeras passagens intéreSsantes da sua vidâ,
o velho Capitão, quando Senador da República, precisamente
em agosto de 1956, no auge da Primeira Campãnha-Ecológiéa
de que se tem notícia, por ele patrocinada, deu urna grande
lição de lirismo à Nação brasileira, libertando centenas de
colibris que estavam em cativeiro, por se encontrarem ameaçados de extinção. Vivia ó Brasil- sob o Governo-de Juscelino Kubitschek- um momento político muito especial, com
o povo dividido entre o dinamismo de JK, com suas múltiplas
frentes de trabalho e a inflação, as greves e ãs CPis contra
seu Governo no Congresso Nacional.
Dedicado também à causa indígena, não foi pór aCaso
que muitas emissoras de tv e rádio do Grupo Associados
receberam nomes como Itacolomi, Tupi, Baré, Poty, Marajoara e Tamoio. Chateaubriand sempre dava à questão do
índio um tratamento privilegiado em suas revistas, jornais
e emissoras de rádio, além da logomarca da primeira Emissora
Nacional de Televisão: a TV TUPI, que era um índiozinho.
Ciente da importância dos primeiros contatos entre o índio
e o homem branco, determinou à Revista O CRUZ-EIRO que
acompanhasse os sertanistas Orlando, Cláudio e Leonardo
Villas Boas quando se aventuraram na_ marcha para o Oeste.
Foram escritas amplas reportagen-s sobre o assunto que representou, ·para os desbravadores e incentivadores da proeza,
a incorporação de territórios enormes ao corpo· eCortômicosocial do País.
À frente da Campanha Nacional de RedençãO da Criança,
que lançou em 1945, o fundador dos DIÁRIOS ASSOCIA·nos arrecadou mais de seis milhões de dólares que utilizou
na construção de cerca de 500 Postos de Atendimento às
Crianças em todo o País, os quais foram- responsáveis pela
redução de pelo menos 50% das taxas de mortalidade infantil
registradas na época.
Um homem múltiplo em quantidade de afazeres e, principalmente, em qualidades no fazer, o Velho Capitão Assis
Chateaubriand deixou saudades e um grande e profícuo exemplo de vida. E neste momento só se pode dizer coísas boas
das suas realizações, que se deram praticamente em todas.
as vertentes.
Como homem ligado à área das comunicações no- meu
Estado, Mato Grosso - a millha família também participa
deste setor na terra de Rondon - , não poderia deixar, neste
instante em que todo o Brasil rememora a figura de Assis
Chateaubriand, de ocupar a tribuna do Senado da República
para, em nome da gente mato-gross-ense e do Centro-Oeste,
saudar o g~ande paraibano, o grande jornalista, o embaixado:ç,
o grande político que foi Francisco de Assis Chateaubriand,
que recebeu, indiscutivelmente, o apoio da unanimidade nacional como o homem das comunicações.

v-. Ex~ me permite um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPÇ)S- Concedo o aparte ao eminente
Senador Raimundo Lira.
O Sr. Raimundo Lira-

O Sr. Raimundo Lira- Senador Júlio Campos, indiscutivelmente, o ex-Senador Assis Chateaubriand foi um dos paraibanes mais ilustres que conhecemos e, portanto, sii.tto-me
profundamente honrado de ter o seu nome :ao lado de grandes
estadistas, como José Américo de Almeida, Epitácio Pessoa,
etc. Assis Chateaubriand nasceu de urna família humilde, no
interior, na Cidade de Umbuzeiro; foi autodidatà-e chegou
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a posição de destaque, não s6 no Brasil mas no mundo, como
V. Ex~_ tão bem ressaltou em seu discurso. Com relação ao.
meu EStado, tão logo Assis Chateaubriand conseguiu ~estaqne
e importância como empresário na área das coniU:nicaçOes,
ele trouxe para a Paraíba os frutos do seu trabalho e a projeção
d~s suas empresas. Fundou na Cidade de Campina Grande,
amda na década de 50, o jornal O Diário da Borborema,
que ainda hoje continua sendo o maior jornaf da cidade. Fundou, em João Pessoa, o jornal O Norte que há muitos anos
disputa a liderança em todo o Estado da Paraíba. No início
da década de 60, fundou, também cbm Campina Grande o
primeiro canal de televisão, a Televisão Borborema e dC:ou
para <?a'rnpina Grande o Museu de Arte de Campina Grande,
mclus1ve com algumas telas de sua propriedade, entre elas
um peça valiosíssima, uma tela do pintor Portinari. Portanto,
mesmo com o seu prestígio nacional e internacionãC- Assis
Chateaubriand não esqueceu a sua terra natal, a sua cidade,
o seu Estado e isso, sem dúvida nenhuma, é motivo de alegria
e de satisfação para todos n~s paraibanos. Receba, portanto~
V. Ex~ um reforço e um depoimento sincero de um paraibano
que admira o trabalho e a trajetória do Capitão Assis Chateaubriand. Muito obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado. Com muita
honra, incorporo ao meu pronunciamento o apárte de V.

Ex•
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia de
ontem, 5 de outubro de 1992, quandO todo o Brasil comemorou o centenário de nascimento de Assis Chateaubriand,
a gente mato-grossense não poderia também deixar de participar dessa homenagem, principalmente nós que somos uma
família que tem profunda ligação com os veículos de comunicação social.
Em nome do Grupo Futurista de Comunicação, através
da Televisão Rondon, da Televisão Brasil-Oeste, da Rádio
Industrial, da Rádio Antena 1 e do jornal O Estado do Mato
Grosso, que é o mais antigo jornal çlo nosso Estado, e que
também teve o privilégio de receber em seu solo a fundação
do órgão dos Diários Associados, que é o jornal Diário da
Serra, hOje, em Campo Grande, Capital do Mato Grosso
do. Sul, quero trazer ao povo paraibano, por ter dado ao
Brasil esse grande homem à imprensa nacional, por ter revelado ao Brasil esse grande jornalista-empresário da comunicação social, os nossos cumprimentos e a certeza de que a
imprensa brasileira, a certeza de que o nosso País precisava
ter pelo menos cem Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello no seu seio, no seio da sua gente.
· Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- A Presidência
se associa a justa homenagem que o Senador Júlio Campos
presta à memória de tão notável brasileiro, Assis Chateaubriand, bem como às palavras de apoio manifestadas pelo
Senador Raimundo Liia, digno repreSentante da Paraíba nesta
Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador:) -Sr. Presidente,
Srs- Senadores, há cerca de dois anos, ganhou corpo, no Brasil,
a idéia de baixar as tarifas de importação, a fim de que os
produtos estrangeiros pudessem chegar ao mercado brasileiro
com preços mais reduzidos.
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Paralelamente, na esteira da orientação neoliberal da nossa economia, buscou-se, nesse mesmo período, reduzir-se os
subsídios à agricultura.
Esta estratégia, eDiretanto, não se tem mostrado vantajosa para o Brasil, notadamente porque, ao contrário do que
se pensa, os ditos países do Primeiro Mundo, de economia
aberta, que deveriam ser os grandes importadores do excedente agrícola dos países em dese.nvolvimento, são, na verdade, os que apresentam maiores barreiras à importação e
mantêm generosos subsídios a seus agricultores,
Independente da evidente contradição existente entre a
pregação 'liberalizante' dos países ricos e o protecionismo
que adotam em suas políticas agrícolas, a verdade dos fatos
é que a agricultura, desde os primórdios da civilização, sempre
foi considerada um setor estratégico, que merece cuidados
especiais.
Esta evidência parece plenamente absorvida nas economias do Primeiro Muildo, onde países como a França, além
de manterem pesados subsídios à agricultura, primam-se por
um conjunto_ de barreiras e tarifas alfandegárias desestimulantes à entrada de produtos agrícolas estrangeiros.
Dessa forma, Sr. Presidente, o crescimento da agricultura
no Primeiro Mundo baseou-se principalmente no incentivo
à produção e nas limitações impostas ao comércio agrfcola
internacional.
No Brasil, as coisas funcionam exatamente ao contrário!
Enquanto na Europa os produtores dispõem de fartas linhas
de crédito e subsídios, o agricultor brasileiro consegue a proeza
de produzir alimentos com escassos recursos. A safra de 70
milhões de toneladas de grãos, prevista para este ano, é a
maior confirmação desta assertiva.
Apenãs para se ter uma idéia da diferença nos montantes
de investimentos na agricultura, basta dizer que a Comunidade
Económica Européia gastou,- no ano passado, cerca de 81
bilhões de dólares coro sua agx:icult~ra; Os Estados Unidos,
35 bilhões, e o Brasil, apenas 200 milhões.
Frente a tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e amainados os efeitos da monumentãl crise política a que estiVemos
submetidos, talvez seja hora de revermos a nossa política
agrícola. Entendo que a liberalização na economia e a eliminação de barreiras alfandegárias_são êxitos indiscutíveis patrocinados pelo Governo que -ora- se ---encerra. É ineg_ável que
os esforços de modernização da economia foram muito positivos e devem, por isto mesmo·, continuar· sob a nova ordem
que se instai~ com a assunção do Vice~Presidente Itamar Franco.
Entretanto, em que pesem os resultados alVisSareiros da
safra agrícola deste ano, é preciso admitir que a agricultura
no Brasil ainda não ocupa a posição estratégica que deveria
ter, principalmente se considerarmos que somos um país com
todas as condições necessárias à formação da maior potência
agrícola do Planeta. Os duzentos milhões de hectares de
cerrados férteis, cuja exploração vem produzindo resultados
surpreendentes, são provas irrefutáveis das potencialidades
que podem transformar o Brasil no maior produtor de alimentos do mundo.
.
Para tornar realidade o pleno desenvolvimentO-da agricultura nacional, basta seguir o receituário doS países-do Primeiro
Mundo. Metas gerais de direcionamento maciço do crédito
rural devem ser consideradas pelos responsáveis pela nossa
política agrícola.
.
Por outro lado, sem conflitar com os esforços destinados
~ modernização da economia, será preciso encontrar meios
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de proteger o agricultor brasileiro, através da dinamização
do mercado interno~ Isto, no meu entender, não significa
a necessidade de limitar a abertura do mercado brasileiro
ao comércio agrícola exterior, com a adoção de barreiras alfan~
degárias indesejáveis, como as praticadas no Primeiro Mundo.
Isto, sem dúvida, seria um retrocesso. A proteção do agricultor
brasileiro será muito mais efetiva, se pudermos oferecer réais
incentivos à produção, bem como criar condições para que
seus produtos possam ser competitivoS no mercado interno.
A grande dificuldade do agricultor brasileiro, neste momento, decorre de dois fatores básicos: falta de incentivo e
incapacidade de competir Com produtos estrarigeiros que não
estão sujeitos a barreiras e protecionismos, conio nos países
da Europa.
Tornar competitivo o produto agrícola brasileiro significa
oferecer facilidades ao agricultor, notadamente de transporte
e arinazenagem. O que torna o alimento brasileiro caro é
o incrível custq de tf:itisporie da safra, feito quase que exclusivamente através do sistema ródoviário.
·
É evidente que essas são questões estrutQrais que apontam para a urgência de uma ação integrada entre o setor
agrícola e o setor de transportes. Mas somente a opção por
sistemas mais racionais de transporte, como o ferroviário e
o fluvial, poderá baratear o custo dos alimentos e tornar competitivo o produto agrícola brasileiro.
Atrelada à questão do transporte, há que se destacar,
também, a inexistência de parques agioiildUstriais instalados
próximos às áreas de produção. O Ministério da -Agricultura
sempre se debateu com a incoerência de ver o milho produzido
no Centro-Oeste ser transportado até Santa Catarina, para
alimentar porcos e frangos, que são, posteriormente, transpor-fados novamente para consumo no-Centro-Oeste.
Todas essas reflexões, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
parecem-me extremamente oportunas neste momento de
transição, para que sirvam de baliza aos futuros condutores
de nossa política agrícola. Já se disse, em muitas ocasiões,
que a grande prioridade nacional é a agricultura. Resta, agora,
ao governo que se instala convencer-se desta evidência.
Espero, sinceramente, que o novo Governo possa enten~
der e efetivamente equacionar os problemas da agricultura
brasileira, sem o que estaremos fadados a ser eternos aspi~
rantes a uma vaga no Primeiro Mundo. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Jonas
Pinheiro, deixa a cadeira da Presid2ncia, que é ocupada
pelo Sr. Rachid Saldtmha Derzi, 3" Secretário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos- Aureo Mello,- Dario Pereira- Affonso Camargo - Hydekel Freitas - JoQas Pinheiro - José
Richa- LourembergNunes Rocha- Pedro Texeira- Raimundcr Lira - Ruy Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APresidência recebeu do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
:Ministro ·Sidney Sanches, expediente comunicando que essa
Corte, em sessão plenária realizada no dia 30 de setembro
últilll:O_,_ nos autos da Ação Direta da Inconstitucionalidade
n9 786-6/600, deferiu medida cálitélar paia suspender, no texto
do art. 29 da Lei Federal n' 8.214, de 24 de julho de 1991,
a eficácia-das expressões: "ficando igualmente vedada a reali~
zação de concurso público no mesmo período".
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c) cinqüenta por cento dos gastos com transporte
escolar."

O expediente será en-caminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Está

ORDEM DO DIA
Sobre

a,, mesa,

requerimento que será lido pelo Sr. l9

Secretário.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na dai~ de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiç-ões em contráriO.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
4:

Discussão, em turno único, -da redação final (oferecida pela Comissão Diretoi"a em seu Parecer n? 298,
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1991,
de autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza
as pessoas físicas a abaterem em suas declarações de
renda os gastos com empregados domésticos e dá outras
providências.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 744, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias
copstantes dos itens n.,.al, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sejam submetidas ao Plenário em 8~', 7~', 1~', 29 , 99, 69 , 49 , 5'? e 3~> lugares,
respectivamente.
Sala das Sessões, 2 de outubro de 1992. -Dario Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Aprovado o requerimento, será feita a inversão solicíta,da.
Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu PareCer 119 296,
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 106, ~de 1991,
de autoria da Senado11~ Marluce Pinto, que acresCenta
dispositivos aõ art. 89 da Lei n~ 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, que altera a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discus_são sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputadõs.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação Onai do Projeto de Lei do Senado n• 106,
de 1991, que acrescenta dispositivos ao art. s~ da Lei
n' 8~134, de 27 de dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São acrescentados ao art. 8<? da Lei n9 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, os seguintes dispositivos:
"Art. 89

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

' V- os gastos feitos, no ano-base, com instrução

do. contribuinte e dos respectivos dependentes, desde

que estes não apresentem declaração em separado, observado o disposto na alínea c do § 19 des_,e artigo;
VI - as contribuições efetivamente pagas, no anobase, às entidades de previdência privadas abertas e
fechadas, regularmente constituídas.
§ I' ..........................." .................... ~·······
§ 59 Para os efeitos da dedução de que trata o
inciso V deste artigo serão observados os seguintes
'limites de dedução:
a) setenta por cento dos gastos com anuidade;
b) cinqüenta por cento dos gastos com livros;
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 272,
de 1991, que autoriza as pessoas físicas a abaterem em
suas declarações de renda os gastos com empregados
domésticos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
-_- Art. 19 As pessoas físicas abaterão de seus rendimentos
sujeitos ao Imposto de Renda os gastos com empregados domésticOs,. desde que registrados na Previdência Social.
Parágrafo único. Os.. gaStOS- mencionados neste artígocompreendem o salário, os abonos, as gratificações e as contribuições previdenciárias.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de-noventa dias-oom-ado-de-sua--publicaçãõ.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

9:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 77, DE 1992
{Incluído _em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
_·- __ pe autoria do Se~ado~ Nelson Wedekin e outros
Srs. Senadores, que altera o caput do art. 4~ da Lei
n• 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre
a concessão de subvenção económica nas operações
de crédito rural. (Dependendo de Parecer.)
A Presidência retira o item 9-- da pauta, nos termos do
art. 175, e, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - Item 7:
Disc'ussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 69, de 1992 (n' 166192, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o
Exercício de.. Atividades Remuneradas por parte de
Dependentes_ do Pessoal Diplomático, Consular, Ad~

.

~
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N• 70, DE 1992
(N' 171/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do EstatUtõ Orgânico do Instituto
Internacional para a Unificação do Direito Privado UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.

ministrativo e Técnico, celebr-ado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú~
blica Argéntina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991,
tendo
Parecer favorável, sob n9 294, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
E~ discussão o projeto, em turno llnico. (Pausa.)
Nao haver;tdo quem peça palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comíssáo Diretora para re-d3çãõ -finaL
É a seguinte o projeto aprovado;
PROJETO DE DECRETO_ LEGISLATIVO
N• 69, DE 1992
(N' 166/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto de Acordo sobre o Exercfcio de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
PessOal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa
dq Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991.
O Congfesso Nacional decreta; _
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, AdministratiVo e Técniço,
celebr~do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, em Brasília, 20 _de
agosto de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementare·s que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou c_ompromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2<? Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

8:

Discussão, em tunlo úilico, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 70, de 1992 (n' 171192, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Estatuto Orgânico
do Instituto Internacional para a Unificação- do Direito
Privado - UNIDROIT, adotado em 15 de março de
1940, tendo
Parecer favorável, sob n' 295, de 1992, da Co-missão
- De Relações Exteriores ·e .Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turnO únlCO~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os_ Srs. Sénadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A materia vai à COmissão Diretora para redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

O CongresSo Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Estatuto Orgânico
do Instituto Internacional para a Unificaç~o do Direito Privado- UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
P;uágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso NaciOnal quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Estatuto Orgânico, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos graVosos
ao património"-nacional.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldánha Derzi) -

Item

6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 67, de 1992 (n• 109/91, na Câmara dos
Deputados). que aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral para a Continuação das Atividades do
Centro Regional de Sismologia para a América do Sul
- CERESIS, celebrado em 18 de julho de 1971, tendo
Parecer favorável, sob n' 293, de 1992, da Comissão
'
·
-De Relações Exteriores e Defesa ~acional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
~ao havendo q"uem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão D~retora para redação final.
É o seguinte o projeto aproV~d~: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•67,DE1992
.
(N' 109191, na Câmara dos Deputados)
Aprova a adesão do Brasil ao COnVênio Multilateral
para a Continuação das Atividades do Centro Regional
de Sismologia para a América do Sul - CERESIS,
celebrado em 18 de julho de 1971.
() Congresso Nacional

decr~ta:

.

. .

.

" .

--Art. 1 ~ Fica aprovada a adesão tio Brasil ao Convemo
Multilateral para a Continuaçã-o das Atividades do Centro
Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS,
celebrado em 18 de julho de 1971.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do C::o_ngresso Nacional quai~quer a tos que poss_am resul_tar em re_vtsao
do presente Convêmo, bem como quatsquer aJustes coltlplementares que, nos termos do art. 49, inciso~· da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao_
património nacional.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Item

às !Oh, neste plenáiiO, destinada a comemorar os 500 anos
do Descobrimento da América.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado no;~ 318, de 1991-Complementar, de autoria do
Senador MauriciO -Córiêã-,- que determina oS casos em
que as forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente da República, iridependente d.a autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, indso IV; 49, -inciso II;
e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob no:> 285, de t992, da Comissão
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável ao Projeto_ com Emendas que apresenta de
n<>'l 1 a 3-CRE, e voto em separado do Senador Jarbas
Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Volta-s.e á lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.

2:

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro- riuffciã -õ-SegUinte'discurso.)- Sr. Presidente, Sr'-s e Srs. Senadores:
Em excelente .-artigo publicado na Folha de S. Paulo do
dia 5 passado, o professor Ives Gandra Martins, sobre contestar argumentação expendida anteriormente pelo Deputado
José Serra naquele mesmo periódico, lança ensinamento dos
mais consistentes acerca das questões ligadas ao FINSOCIAL.
Não pretendo aqui fazer coro a qualquer uma das posições
assumidas
pelos dois representantes da inteligência brasileira,
A discussão -da matéria fói encerrada na sessão ordinária
mas apenas retomar uma questão crucial suscitada pelos artido dia 22 de setembro último.
gos 194 e 195 da Constituição de 1988: a seguridade social,
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
englobando 'os direitos relativos à saúde, à previdência e à
disposto no art. 288, Ill, a, do Regimento Interno, a matéria
assistência social'.
depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
Meu interesse, neste breve pronunciamento, é o de susabsoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita
tentar a base de uma discussão, ainda não havida, acerca
pelo proce.,sso eletrôníco.
do papel do Estado, por meio de seus variados órgãos compeSendo evidente a falta de quorum na Casa, a votação
tentes, no gerenciamento das ações voltadas para o bem-estar
fica adiada.
sociaL
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha- Derzi) - Item
A questão da inconstitucionalidade do FINSOCIAL, sus1:
tentada em uníssono por Martins e Serra, não vem à tona
presentemente, tanto pelo fato de fugir à intenção destas miPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
nhas reflexões, quanto pela exaustiva e acalorada argumenN• 76, DE 1992
tação que deve presidir a este debate, razão inequívoca da
(Em regime de urgência, nos terrilos do art. 336,
necessidade de um foro específicO a esse mister.
b, do Regímen to Interno)
Por ora, quando se reformula a administração pública
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
do País, devo-me ater não à especificidade das formas de
Legislativo n"' 76, de 1992, de autoria do SenadOr Fercaptação -como querem os dois articulistas-, mas do gerennando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do
ciamento dos recursos postos à disposição da população brasicaput do art. 13 da Lei Delegada n•13, de 27 de agosto
leira no que concerne à garantia de seu bem-estar integral.
de 1992, tendo
Nesse aspecto, quando se lançam os olhos para a estrutura
Parecer, proferido em Plenário~- Relator: Senador
organizacional do Ministério da Saúde, depara-se, como parte
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substide. seu organograma, com a existêncía-do Instituto Nacional
tutivo que oferece.
de Assistência Médica e Previdência Social, órgão integrante
do sistema de previdência e assistência sOcial do País.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Observe-se que, de.ntre as finalidades da autarquia~ está
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzia) -Item
a de 'prestar apoio técnico e administrativo ao SiStema Unico
5:
de Saúde-SUS, na área de assistência médico-hospitalar, amDisctissâá, ·em turno únicO, do Projeto de Lei da
bulatorial e complementar', além da condução de 'programas
Cãmara n•92, de 1991 (n• 1.714/89, na Casa de origem),
especiais de assistência médica, abrangendo os serviços médique regulamenta o art. 185, inciso_ I, da Constituição
cos _que eram mantidos pela Fundação Legião Brasileira de
Federal, e define pequeno e médio produtores rurais.
AssiStência - LBA e os que forem prestados em determinadas
(Dependendo de parecer.)
·
regiões à população carente'.
Ora, estamos diante de um quadro meramente_ assistenA Presidência esclarece ao PlenáriO Que ã niatérla transicial, cujas ações mais se voltam às características conjugadas
tava em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n"' 65,
dos Ministérios da Previdência e do Bem-Estar Social, incomque versava sobre a regulamentação da reforma agrária.
patíveis com ds objetivos específicoS do órgão máximo da
A Presidência retira a ·matéria, nos terinos do art. 175,
- saúde em nosso País.
e, do Regimento Interno.
Ao Ministério da Saúde· c_ompete precipua.mente a conduO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgo- -ção da medicina preventiva, -com destaque para o abastecitada a matéria constante da Ordem do Dia.
mento de água, esgotamento sanitário, campanhas de prevenO RequerimentO n"' ·737·;- dé i"992, dé' ufgência, ·lido no
ção, e não o assistencialismo ou o mero repasse de verbas,
Expediente, fica prejudicado, em virtude da falta de quorum
quando ele próprio não dispõe de 'recursos assegurados para
para a votação.
o desencadeamento de uma programação sér1ã destinada ao
atendimento do interesse coletivo naquilo que melhor conforO SR. PRESIDENTE (RachiJ Saldanha Derzi) -A Pi:ema seu bem-estar: a saúde física e mental.
~idência lembra sessão conjunta solene a realizar-se amanhã,
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Desse modo, entendo que órgãos como o INAMPS, o
INPS e o lAPAS estariam melhor situados conjuntamente
no Ministério respectivo: o da Previdência. Enquanto isso,
as ações básicas de saúde sustentariam os esforços do Ministério da Saúde.
Por outro lado, é necessário redirecionar o Ministério
do Bem-Estar Social para atribuições que não cblidaril com
as do Ministério da Saúde.
Esforços com a melhoria da infra-estrutUra -urbana, seja
por meio de cuidados eficientes no oferecimento de água de
quali.dade à população, seja na destinação adequada ao dejeto
sanitário, tudo isso diz de perto à área de medicina preventiva,
razão maior da ocupação do Ministério_da Saúde.
Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é este
o momento de darmos encaminhamento prioritário à questão
da saúde em nosso País, destinando recursos de conformidade
com um trabalho planejado dentro da própria razão de existif
e de atuar de um Ministério voltado para a criação de estratégias a partir do surgimento de focos determinantes da precariedade da saúde do povo brasileiro.
"
Se o momento é este, é esta a hora mais propícia ã reflexão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
há mais oradores inscritos. _
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 DECRETO LEGISLATIVO
N' 76,1DE 1992
(Em regime-de urgência, nos ~ermos do art. 336, b, do
Regimento Interno.)
Votação, cm turno úniCo, do ProjetO--de Decreto Legislativo n~ 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da
Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
____ _
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo.

que oferece.

·
-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
Votação, em turno úriiCo, do Projeto de Lei do Senado
n° 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos cm que as forças estrangeiras possam transitar pelo. território nacional ou nele permanecer temporariamente, ~'cdiante permiSsão do Presidente
da República, independent da autorização do Congresso Nacional, nos termos do dis osto nos arts. 21, inciso IV, 49,
inciso II, e 84, inciso XXII~ da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob n° 28 , de 1992, da Comissão
- De_ Relações Exteri. res e Defesa Nacional, favorável
ao Projeto com Emep.das q~~ apresenta de n_~1 a 3 - CRE,
e voto em separado db Senador Jarbas Passannho.

Outubro de 1992
-3-

REQUERlMENTO N° 708, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 708, de
1992, de autoria do Se~tador Esperidião Amin, solicitando,
nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a
inclusão, em Ordem do Dia, do Piojeto de Lei da Câmara
no 33, de 1992 (n° 3.759, de 1989, na Câmara dos Deputados),
que dispõe sobre a profissão de guia de turismo e dá outras
providências.

-4PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 92, DE 1991
Discussão, em 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 Parecer.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 77, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento lriterno.)
De autoria do Senador Nelson Wedekin e outros Senhores Senadores, que ~Itera o capuf dO art. 49 dã Lei n9 8.427,
de 2_7 de maio de 1992, que dispõe sobre a concessão de
S1,1bvenção ~conómica nas operações de ctédito rural. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 377, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ri 92, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2°, da Lei n• 8.112, de 1990, e no Ato da
Comissão Dírefota -fi9-1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n9 013.005/92-8, n!SOlve nomear Nilson
César Costa de Souza para exercer o cargo em comissão,
de Secretário Parlamentar, Código AS-I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Aluízio Bezerra.
Senado Federal, 6 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
PORTARIA N° 24, DE 1992
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 283 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e ten~o em vista o disposto no
art. 574, § 19, do mesmo regulamento, resolve:
Designar Qoitacaz Brasônio Pedroso de Albuquerque,
Analista Legislativo, Juliano Laura da Escóssia Noguf?ira,
Analista Legislativo, e Silvana Moura de Qliveira, Analista
Legislativo, para sob a presidência do primeiro, integrarem
a Comissão de Sindicãncia incumbida de apurar os fatos constantes do Processo no 011505/92-3.
Senado Federal, 6 de outubro de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
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BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
PROCESSO E JULGAMENTO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
RITO PROCEDIMENTAL
a) JuEiciu.J}l Accusationis - (Juízo de Acusação)
1. Recebimento, pelo Senado Federal, da resolução da
Câmara dos D~putados, que autoriza a abertura do processo
de impeachment contra o Presidente da República. (CF, art.
86, caput, combinado com o art. 51, I).
2. Leitura da denúncia popular e da autorização dada

pela Câmara dos Deputados no expediente da sessão-seguinte.
(Lei n' 1.079150, art.44).
3. Encaminhamento desses a tos a uma Comissão Especial, para apreciação (Lei n' 1.079150, art. 44, segunda parte).
Observância do princípiO da proporcionalidade partidária na
composição desse órgão colegiado. (CF, art. 58, § !•).
4. Reunião da Comissão Especial no prazo de 48 horas.
Eleição de seu Presidente e respectivo Relator. (Lei n"'
1.079150, art. 45, primeira parte).
··
·
·5. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo
de 10 dias, versando o conhecimento, ou não, da denúncia
popular. Possibilidade de a Comissão ·prOceder, durante o
prazo de dez dias, às diligências que julgar necessárias. (Lei
!.079150, art. 45, segunda parte).
6. Leitura do parecer da Comissão no expediente de
sessão do Senado. Publicação dessa peça opinativa no Diário
do Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser distribuídos entre os Senadores. (Lei n"' 1.079/50, art. 46).
7. Inclusão do parecer na Ordem do Dia da sessão seguinte. (Lei n• 1.079150, art. 46, iD fine).
8. Discussão e votação Iiomiilhl do parecer, pelo Plenário do Senado Federal, em um só tprno.• (Lei n• 1.079150,
art. 47, primeira parte):
a) se rejeitado, dar-se-á a extinção anómala do processo,
com o conseqüente arquivamento dos autOS. (I::eí n"' 1.079/50,
art.4~;
...
b) se aprovado, por maioria simples de votos, reputarse-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida.
(_~i n' 1.079150, art. 47, in fme),
·

9. Transmissão eh. Presidência do Senado ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal, para fins do parágrafo único
do art. 52 da Constituição Federal.
. 10. Se a denúncia Jor COnsiderada objeto de de~beração,
notificar-se-á o denunciado para, no prazo de vinte dias, responder ã acusação. (Lei n' 1.079150, art. 49 (prazo duplicado
para que não seja inferior ao das alegações finais). Tem-se,
neste momento, por formalmente instaurado o processo de
impeachment contra o Presidente da República. (CF, art. ·
86, § 1•, II).
11. Interrogatório do denunciado, pela Comissão. Faculdade de não comparecer a esse ato processual ou de não
responder às perguntas formuladas (arts. 38 e 73 da Lei n"'
1.079/50, combinados com os arts. 185 a 196 do Código do
Processo Penal, art. 59 , incisos UV e LXIII, da CF).
. · 12. Instrução probatória ampla perante a Comissão Es- ·
pecial (Código de Processo Penal, arts. 3• e 155, combinados
com o Código de Processo Civil, art. 332; Lei n' 1.079150,
arts. 38 e 73). Observância do princípio-do contraditório (CF,
art. 5"', L V). Possibilidade de intervenção processual dos denunciantes e do denunciado. (Lei n~" 1.079/50, art. 52).
13.. . Possibilidade de oferecimento de alegaçõ.,-s finais
escritas pelos denunciantes e pelo denunciado. Prazo: quinze
. dia"s, sucessivamente. (Lei n"' 8.038/90, art. 11, caput).
14. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no
prazo de dez dias, sobre a procedência ou improcedência da
acusação. Publicação e distribuição do parecer, com todas
as peças que o instruíram, aos senadores. Inclusão do parecer
na Ordem do Dia, dentro de 48 horas, no mínimo, a contar
de sua distribuição. (Lei 1.079150, arts. 51 e 53).
·
·
15. discussão e votação nominal do parecer, pelo Plenário do Senado, em um só turno:
a) se o Senado entender que não procede a acusação,
o processo será arquivado. (Lei n• 1.079150, art. 55);
b) se c;> Senado aprovar o parecer, por·maiOria simples
de votos, considerar-se-á procedente a acusação. (Lei n"'
1.079150, art. 44, segunda parte).
-16. Notificação da decisão senatorial, consubstanciado.ra de um juízo de pronúncia, ao Presidente da República
\'aos denunciantes. (Lei n' 1.079150,_ art. 55, segunda parte). _
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁPI<X> DO SllNADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Diretor.Oeral do Seudo Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dlretor n..c.llvo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirctol' AdDaiailtrativo
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17. Cabimento de recurso para o Presidente do Supre24. Finda a inquirição, serão realizadas os debates orais,
mo Tribunal Federal contra deliberações da Comissão Espe- sendo facultadas a réplica e a tréplica entre os denunciantes
cial, em qualquer fase do procedimento (arts. 52, parágrafo- e o ·aenunciãdo;- pelo prazo que o Presidente do Supremo
único, da CF, arts. 38 e 73 da Lei n' 1.079/50, art. 48, incisos
Tribunal Federal estipular. (Lei n' 1.079/50, art. 66, caput).
8 e 13, do Regimento Interno do Senado,_F~.deJ".al, art. 17·,
25. Concluídos os debates, retirar-se-ão ~s partes do
I, n, e II, f, do Regimento Interno da Câmarã. dos Deputados).
recinto da sessão. DiscussãO-úniCa entre_ o:; senadore_s sobre
Prazo de interposição, com oferecimento de razões recursais:
o objeto da acusação. (Lei n' 1.079/50, art. 66, parágrafo
cinco dias (Código de Processo Penal, art. 593, II, combinado
único) .
26. O PreSidente do Supremo Tribunal Federal relata
. "?_!li a Lei n' 1.079/50, arts. 38 e 73).
·
o P!Ocesso, mediante exposição resumida dos fundamentos
b) Judicium Causae- (Fase de Julgamento)
18. Intimação 4os denunciantes da dehõeração plenária da acusação e da defesa, bem assim indicação dos respectivos
do Senado. Vista do processo, na Secretaria do Senado, para elementos de prova (Lei n• 1.079/50, art. 67).
27. Realização do julgamento, em votação nominal, peoferecimento, em 48 horãs, do libelo acusatório e respectivo
los
senadores
desimpedido_s, que responderão "sim" ou "não"
rol de testemunhas. (Lei n' 1.079/50, art: 58, primeiraparte).
19. Abertura de vista ao denunci_fdo, ou ao seu defen- à seguinte pergunta formulada pelo Presidente do_ Supremo
sor, para oferecer, em 48 horas, a contrariedade ao libelo Tribunal Federal: "Cometeu o acusado Fernando Collor de
e o rol de testemunhas. (Lei n' 1.079/50, art. 58, segunda MeUo os crimes que lhe. são imputados, e deve ser ele condenado à perda do seu cargo e à inabilitação temporária, por
parte).
oito
anos, para o desempenho de qualquer outra função públi20. Encaminhamento dos autos ao Presid_ente do Supremo Tribunal Federal que designará data para julgamento do . ca, eletiva ou de nomeação?·" (CF, art. 52, parágrafo único;
·
Lei o' 1.079150, art. 68).
denunciado. (Lei n' 1.079/50, art. 59), notificando-se o.sdenun28<.
Lamtura
da
sentença
pelo
Presidente
do
Supremo
ciantes e o denunciado. Intimação das testemunhas. Intervalo
IIÚnimo de dez dias entre a notificação e o julgamento: (Lei Tribunal Federal, que será assinada por ele e pelos senadores
que tiverem partiCipado do julgamento. Transcrição dessa ren' 1.079/50, art. 60 e seu parágrafo único).
~
solução do Senado em ata e publicação desta no Diário Oficial
21. Abertura da sessão de julgamento, sendo apregoa- e no D!ário do Congresso Nacional, (Lei n• 1.079/50, art. 69).
das as partes, que poderão comparecer pessoalmente ou por
29. Cientificação imediata da sentença ao denunciado.
intermédio de seus procuradores (Lei n' 1.079/50, art. 61).
·
(Lei n' 1.079/50, art. 71).
Se ausente o denunciado, decretar-se-lhe-á a revelia, com·
30. Encerramento do processo.
Oconseqüente adiamento do julgamento. Designação de nova
data e nomeação de advogado dativo. (Lei n• 1.079/50, art.
Notas
62, § 1•). .
1. Com a nova Constituição, concentram-se na instância
22. Da sessão de julgamento, presidida pelo Presidente
político-institucional do Senado Federal, no que concerne ao
do Supremo Tribunal Federal, participarão, como juízes, toprocesso de responsabiliZação político-administrativa do PresidoS 'os senaQores presentes, com exceção dos que ~nci_direm
dente da República, tanto o juízo de acusação quanto'o julganas situações de incompatibilidade de natureza jurídico-promento (CF, art. 52, 1).
cessual. (Lei n' 1.079/50, art. 63, caput, eombinado com o
2. Em virtude das novas atribuições constitucionais dÕ
art. 36).
Senado e por competir-lhe o processo e o julgamento do Presidente da República nos crimes de responsabilidade -toma-se
23, Leitura dos autos do processo' Inquirição das testepossível invocar a analogia para adotar, nesse procedimento,
:munhas (Lei n' 1.079/50, art. 64). Possibilidade de contradita,
e com as necessárias adequações, as normas que regem o
'de reinquirição e de acareação das testemunhas, por iniciativa
processo de impeachment dos Ministros do Supremo Tribunal
dos denunciantes e d,o denunciado. Os senadores poderão
.
Federal (Lei n' 1.079/50, arts. 36 e 41 a 73).
formular reperguntas às testemunhas, sempre por intermédio
3. .A eXigência constitucional da _maioiia qualificada de
do Presidente do !lupremo Tribunal Federal. (Lei n• 1.079/50,
213 da totalidade dos senadores limita-se, exclusivamente, à
art. 65).
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6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal funciona
Como Presidente do Se'nado a~ longo de todo o processo e
julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade. Exclusivamente para esse fim. Dessa indisponível
condição jurídico-constitucional decorre a r-elevante __ cjrcun~
tância de que ao Presidente do Supremo Tribunal Federal
compete a resolução de todos os incidentes d.e ordem jurídica
que se verificarem durante as sucessivas fases em que se desen-volve o procedimento: Desse modo, 3:s deliberações emanadas
da Comissão Especial de senadore_s comportarão recurso, na
esfera político-administrativa, pãra- o Presidente do Supremo
Tribunal Federal.

hipótese de condenação do. Presidente da República pelo Senado (CF, art. 52, parágrafo único). As demais delibera_ções

do Senado· serão tomadas por maioria simples, presente a
maioria absoluta dos seus membros (CF, art. 47). Todas as
questões incidentes do processo serão vencidas por simples
maioria; iião assim a sentença condenatória. A simples maioria
importa abs_olvição (Aurelino Leal, "Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira", Parte Primeira, p. 476, 1925, Briguiet, Rio).
4. A suspensão compulsória e provisória do Presidente
da República dec.orre da _instauração do processo de impeachment pelo Senado (CF, art. 86, § 1'~, II). Tem-se por instaurado
esse processo quando da nqtificação fonnal ao Pres_ideote da
República de que dispóe do prazo de 20 dias para responder
à acusação popular, que foi considerada ob jeto de deliberação
pelo Senado.
5. Com a supressão do papel constitucional que tradicionalmente sempre foi outorgada à Câmara dos Deputados,
já não mais lhe incumbe, sob a égide da Carta Poütica de
1988, ·a foni:iulação do juízo de acusação. Desse modo, revela-se inviável- até mesmo por ausência de recepção da norma
inscrita no art. 23, § 4•, da Lei n' 1.079/50- a eleição, por
essa Casa Legislativa, de uma comissão de três membros destinada a acompanhar, no Senado, o julgamento do PreSidente
da República. Essa atribuição - nela incluída a faculdade
processual de oferecer o libelo acusatório- pertence, agora,
aos próprios denunciantes. ·

7. O prazo constitucional de 180 dias (art. 86, § 2'),
referente ao afastamento do Presidente da RepúQlica de suas
funções, inicia:-se com a iiiStauração do proCesso de impeacbm_ent. ~ ~ntagem desse_ pra~ - que é. improrrogável -:-:nao se Imcta, em conseqüénCla, com a mera inStalação dos
trabalhos no Senado Federal.
8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não discute, não vota e nem julga o libelo acusatório. Cabe~lhe,
tão-somente, exercer a presidência do processo de impeachment do Chefe de Estado.
9. Aausência dos denunciantes, que eventualmente deixem de comparecer ao julgamento, não implicará o adiamento
dessa sessão do Senado (Lei n' 1,079/50, art. 62, caput).

SUMÁRIO
1 - ATA DA 199' SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- MensageDs do Senhor Presidente da Reti@~(2
N" 328 e 329/92 (n~ 641 e 642/92, na origem), réstituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
1._2.2 - Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
N"' 1.362/92, encaminhando informações sobre_os quesitos constantes do Requerimento n"' 631, de·l992; de auto·
ria do Senador Ronan Tito.
1.2.3 - Expediente recebido
Lista n' 4, de 1992
1.2.4 - Leitura do projeto
Projeto de.,Lei do Senado n 9 144, de 1992, de autoria.
do Senador Má.fcio Lacerda, que altera a redação do art.
24 do Decreto-Lei n' 3.200, de 19 de abril de 1941, que
dispõe sobre a organização e proteção da família.
1.2.5 ..._ Comunicação da Presidência
Encaminhamento ao Senhor Presidente da República,
Fernando Affonso Collor de Mello, do roteiro do procedimento de impeacbment elaborado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney Sanches. _ ,
1.2.6 - Discursos do Expediente
·

SENADOR WILSON MARTINS- Ex!péctatíva positiva de S. ·Ex~ com o governo interino de Itamar Franco.
Composição ministerial.
1.2.7 --Requerimento
- N• 745/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
Sõlicitafl.~O que sej;:t~ consíder~dos como lice-nças os períodos de 1 a 6 e de 10 a 29 de setembro e de 2 a 9 de
ouhitiro do corrente ano~ Aprovado.
1.3 ~ ORDEM DO DIA
Requerimento n"' 708/92, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia
do Projeto de Lei da Câmara n"' 33/92, que dispõe sobre
a profissão de guia de turismo e dá outras providências.
Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara n' 92/91 (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. Discussão adiada para reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do
Requerimento n 9 747/92, tendo usado da palavra o Sr.
Jutaby Magalhães.
-Projeto de Lei do Senado n• 77/92, que altera o
caput do art. 4• da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992,
que dispõe sobre a concessão .de subvenção econôtriica
nas operações de crédito rural. Apreciação sobrestada,
após parecer de plenário favorável nos tennos do substitutivo que oferece e abertura de prazo_ de cinco sessões
ordinárias para recebimento de emendas.
--~::Projéto de Leíão Senado n" 318Jg't-ComPlementar,
.que determiria os casos em. que as forças estrangeiras pos~

1

SENADOR JÚLIO CAMPOS-Eleições municipais
no Estado do_ Mato Grosso. Falecimento do _Desembargador Licínio Monteiro da Silva.
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sam transitar pelo território- miCiori.al ou nele permanecer
República Ãrgentina, em Bra_sília, em 20 de agos~o de
tempo,rariamente, mediante permissão do Presidente da
1991. (Redação final.)
República, independente da autorização do Congresso Na-Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de 1992 (n'
cional, nos termos do disposto .nos arts-. 21, incisO IV,
171, de 1992, na Câmara dos Deputados). que aprova o
49, inciSO-II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal.
texto do Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para
Votação adiada por falta de quorum.
a Unificação do Direito Privado- UNIDORIT, adotado
-ProjetO- de Decreto Legislativo n~ 76/92; que susta
em 15 de março de 1940. (Redação final.)
a aplicação do caput do art. 13, da Lei Delegada n' 13,
2.3 -ORDEM DO DIA
de 27 de agosto de 1992. Votação adiada por falta de quoProposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1992,
rum.
(n? 82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o artigo
1.3.1 - Comunicação da Presidência
---~9_-~a- Constituição federal~_ Ap:'"eciação adiada_ por fal,ta
Recebimento do Ofício n' S/48192 (n' 367/92, na oriquorum.
gem), da Prefeitura Municipal de São Paulo, solicitando
Parecer n~' 269, de 1992, da Comissão de Constituição,
autorização para contratar operação de crédito, para os
Tustiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 258, de 1992
fins que especifica.
-(n' 266192, na origem), de 9 de julho do corrente ano,~
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
pela quª'l_ o Senh_or Presidente da República submete à
SENADOR MAGNO BACELAR- Defesa da ética
deliberação do Senado a escolha do Senhor José Calixto
política na coffiposição do novo Governo. Manifestando-se
Ramos~ para ser recondUzido ao cargo de-Ministro Classista
contrariamente à escolha do_nome do Senador Hugo NapoTemporário, representante dos trabalhadores junto ao" trileão para a pasta do Ministério das Comunicações ..
bunal Superior do Trabalho, para o triénio de 1992 a 1995,
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Nota oficial da Exena vaga decorrente do término da sua investidura, Aprecutiva Nacional do PMDB, dando sua posição a respeito
ciação adiada por falta de quorum.
do Governo de TransiçãO de Itamar Franco.
Parecer n? 270, de 1992, da Comissão de Constituição,
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- A
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~' 259, de 1992
ótica do apoio do PMDB ao Governo Itamar Franco. Mo(n' 267/92, na origem), de 9 de julho do corrente ano,
mento delicado de transitoriedade política. O não.;Compropela qual o Senhor Presidente da_ República submete à
mctimento de S. Ex~ em suas posições políticas.
deliberação do Senado a escolha do Senhor José Francisco
SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Explicação pesda Silva, para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classoal a respeito de discurso pronunciado anteriormente pelo
sista Temporário, representante dos Trabalhadores, junto__ _
Senador Magno Bacelar, de ordem privada e contra a sua
ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de 1992,
pessoa.
na vaga de_corrente do _término da sua investidura. ApreSENADOR AMIR LANDO ~~Amadurecimento deciação adiada por falta de quorum.
mocrático da política brasileira.
Parecer n' 274, de 199i, da Comissão de. Constituição,
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo à
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~' 260, de 1992
renovação do ordcnam_ento jurídico brasileiro. O papel
(n? 268/92, na origem), de 9 de julho do corrente ano,
saneador das comissões parlamentares de inquérito.
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Centenário_<ie
deliberação do Senado a escolha do Senhor Afonso Celso
nascimento de Assis Chatea_ubriand.
Moraes de Sousa Carmo, para ser reconduzido ao cargo
1.3.3- Comunicação da Presidência
de Ministro Classista Temporário, representante dos emConvocação de sessão extraordinária a realizar-se hopregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para
je~ às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
o triénio de 1992 _a 1995, na v~ga decorrente do término
designa.
de sua investidura. Apr~ciação adiada por falta de quorum.
1.4- ENCERRAMENTO
Parecer n? 275, de 1992, da Comissã_o de Constituição,
2 - ATA DA 200• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem_ n" 2!$1,__ de 1992
DE 1992
(n' 269/92, na origem), de 9 de julho do corrente ano,
2.1- ABERTURA
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
2.2- EXPEDIENTE
deliberação do Senado a escolha do Senhor Osório Coelho
2.2.1- Pareceres
Guimarães Filho, para ser reconduzido ao cargo de SuReferentes às seguintes matérias
_
_
plente de Ministro Classista temporário, representante dos
- Projeto de Decreto Legislativo n' 67, de 1992 (n'
empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho,
109, de 1991, na Cãmara dos Deputados), que aprova a
para'o triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do térmiadesão do Brasil ao Convênio Multilateral para a Contino de sua investidura. Apreciação adiada por falta ~de quonuação das Atividades do Centro Regional de Sismologi~
rum.
para a América do Sul - CERESIS, celebrado em 18
Parecer o? 299, de 1992, da Comissão de Constituição,
de julho de 1971. (Redação final.)
-Projeto _de Decreto Legislativo n~' 69, de 1992 (n? Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 297, de 1992
(n~ 570/92, na origem), de 4 de setembro do corrente ano,
166, de 1992, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre o Exercício ·cte Ativídades Remune- pela qual o Senhor Presidente da República submete à
radas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, ãeliberação do Senado a escolha do Doutor Adhemar Ferreira Maciel, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Go_vemo da República Federativa do Brasil e o Governo da Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria
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do MinistrO: Carlos Augusto Thibau Guimarães. Apreciação adiada por· falta de Quorum.
Parecer n' 300, de 1992, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagein n"' 298, de 1992
(n' 571/92, n'a origem), de 4 de setembro do corrente ano,
pela qual o Senhor· Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor Indalécio Gomes Neto, para compor o Tribunal Superior do Trabalho,
no cargo de Ministro Togado, em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Gi:icOmini. Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissao de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n" 246, de 1992 (n' 255/92,
na origem), de 30 de junho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Félix Baptista de Faria,
Ministro de Primeira Classe, da Carreíra de Diplomata,
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República do Senegal, exercer n cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia. Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relaç6es Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem o" 296, de 1992 (n' 567/92,
na origem), de 3 de setembro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Ruy Antônio Neves Pinheiro de Vasconcellos, Ministro- de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Popular de
Angola, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República DemocrátiCa de São Tomé e Príncipe: Ãpreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão- de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 303, de 1992 (n' 582/92,
na origem), de 11 de setembro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Agildo Séllos Moura, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de J?iplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Trinidad e Tobago. Apreciação adiada por falta de quorum.

Ata da 199a
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Par.ecer da ComisSão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 308, de 1992 (n' 592/92,
na-Origem), de 15-de setembro do corrente anô, pelã qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
dO Seriado a escolha do Senhor Luiz Orlando Carone Gélio,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata.
para, cuinulativamente cOm o cargo de EmbãixãdOr do
Brasil junto ao Reino da Noruega, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Islândia. Apreciação adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores _e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n• 309, de 1992 (n' 593/92,
na origem), de 15 de setembro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor José Nogueira Filho, Ministro de Primeira Classe-, da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Cuba. Apreciação adiada por falta de quorum.
2.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
2.4- ENCERRAMENTO
3- SENADO FEDERAL COMO ÓRGÃO JUDICIÃ-

RIO
- Processo de impeachment· contra o Presidente da
República (art. 52, inciso I, da Constituição).
. 4- SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 1" a 30 de setembro de 1992.
S- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N'' 26 e 27/92
6- ATOS DO PRESIDENTE
- N•' 378 a 385/92
7 - PORTARIAS DO SR. 1• SECRETÁRIO
- N•' 56 e 57/92
8 - MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

em 7 de outubro de 1992

Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Garibaldi Alves Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MTNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Aflooso Camargo - Albano Franco - Amir Lando Antonio Mariz - Beni Veras - César Dias - Chagas Rodrigues - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Esperidilio Amin
- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - lrapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jolio França - Jolio Rocha
- Jost Eduardo- Jost Richa- Jost Sarney- Jutahy Magalb4es- Lavoisier Maia - Levy Dias- Louremberg Nunes Ro-

cba - Lourival Baptista - Magno Bacelar - Márcio Lacerda
-Mauro Benevides- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi Ronan Tito - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamO-s riossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente
É lido o seguinte:
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EXPEDIENTE
MÊNSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: ___ _
N• 328, de 1992 (n• 641192, na origem), de 5 de outubro
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n;> 64, de
1992 (n• 2.966/92na Casa de origem), que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 23•. Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
n• 8.469, de 5 de outu.bro de 1992; e
N' 329, de 1992 (n' 642/92, na origem), de 5 de outubro
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 63, de
1992 (n' 2.965192 na Casa de origem), que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
n• 8.470, de 5 de outubro de 1992.
AVISO DO MINISTRO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Aviso n~ 1.362/92, de 19 de outubro corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 631, de 1992, de autoria do Senador Ronan Tito.
AS INFORMA.Ç6ES FORAM ANEXADAS AO
REQUERIMENTO, QUE VAI AO ARQUIVO, E
ENCAMINHADAS CÓPIAS AO REQUERENTE.
LISTA N• 4, DE 1992
(em 30 de setembro de 1992)
Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor
Presidente do Senado Federal:
Diversos:
-da Câmara Municipal de São Vicente- SP, referente
a desigualdades sociais e regionais existeiltes no Yaís;
--da Federação Profissional dos Vigilantes -São Luis/
MA, ,_,tesentando anteprojeto de lei s_obre alterações à Lei
n• 7.1u2, de 1983;
·
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, solicitando apoio à IX Conferência Nacional de Saúde;
- d., Câmara Municipal de Campinas - SP, referente
ao projeto de lei sobre pestação de serviços notariais e de
registras;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São P3U1o,
referente à garantia aos aposentados do último salário percebido antes da aposentadoria;
-da Assembléia Legislativa do Estado de _Pernambuco,
referente ao conti:'ole das mensalidades escolares;
-do 29 Cartório de Notas- lbitinga ---: SP, referente_
serviços notariais;
-da OAB- Conselho Federal-Brasilia/DF, referente
a decisão da Suprema Corte norte-americana;
-da Câmara_ Mu__nicipal de Presidente Prudente - SP,
· referente à remuneração dos trabalhadores menores de idade;
-da Câmara Municipal de Estância de Socorro - SP,
referente a projeto de lei que eleva valor dos cheques nominais;
-da Associação Nacional dos Procuradores das Autarquias Federais, referente ao projeto da Advocacia-Geral da
União;
-da CâiDaia Municipal de Limoeiio - PE, referente
à cobrança abusiva de energia elétrica;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul - RS,
referente ao Plano Nacional de Desestatização; ·
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-da Câmara Muiücipá.l de Estância Oe Àmparo - SP,
referente à colaboração da Caixa Económica Federal e Banco
do Brasil no Governo;
-da Câmara Municipal de Salvador Astoririo - SP.
referente ao plebiscito sobre a forma de governo;
-do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr.
Alceu Cofiares, referente à rolagem da dívida do Estado;
-da Embaixada do Haiti, no Brasil, referente à crise
pela qual passa aquele País;
- da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
da 2~ Região - SP, referente à isonomia;
-da Câmara Municipal de Durinhos - SP, referente
à profiSsão de instrumentador cirúrgico;
-da Câmara Municipal de Bastos- SP, referente à
comercialização do óleo diesel;
- -da Associação das Câmaras de Vereadores da Região
Médio Alto Uruguai - Iraí - RS, referente à reabertura
dos cassinos;
-da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa
-PR, de apoiamento ao Ministro Marcílio Marques Moreira;
-da Câmara Municipal de Divinópolis- MG, referente
às denúncias de licitações fraudulentas;
-da Câmara Municipal de Cosmópolis- SP, referente
à Lei da Propriedade Industrial;
-da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
da 10~ Reê_ão, referente ao veto ao projeto de lei da Câmara
sobre os magistrados;
-da Procuradoria do Trabalho da 7~ Região - Fortaleza/CE, referente ao veto ao projeto de lei da Câmara sobre
os magistrados;
-do Partido Parlamentarista Nacional -.São_ Paulo,
solicitando exemplares da biografia dos Senadores;
-da C3.mara Munic_ipal de Recife- PE, encaminhando
cópia do artigo "Histeria e Golpismo";
-da Prefeitura Municipal da Est~ncia Balneária de Ilhabela- SP, sobre_arrecadação de TPTU;
· -do éonsetho FedÚal dos ·oetetives Profissionais Brasília/DF, sobre a regulamentação da Profissão; -da _Câmara- Municipal de lvotí __:RS, [eferente ao
Banco do Brasil;
-da Câmara Municipal de Goiânia - GO, referente
à Lei de Diretriies e Bases da Educação;
-da Câmara Municipal de Taubaté - SP, referente
ao antitabagismo;
-da Câmara Municipal do Rio Grande da Serra- SP,
refere11te _ao congelamento das tarifas públicas;
·
-de Mauro Cordei[o Afidrade - João Monlevade MQ; referente ao projeto do DepUtado Paulo Delgado (manicómios);
__; de Laura Lima - Salvador - BA, referente à concessão de exploração de radiodifusão;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, referente à prostituição iti.fa:ntil~
-da Câmara MuniciPal de Diadema - SP, referente
ao índice da prestação da casa popular;
- --da ASsociação das vil:ívas dos Miiitares- das Forças
Armadas -São Paulo - SP, referente aos vencimentos dos
militares;
-da OAB, Seccional de São Paulo, sobre a Lei Orgânica
da Advocacia-Geral da União;
·
- --da Prefeittini Municipal de Erebango- RS, referente
à distribuição de ICMS aos m~nicípi~s; -- -
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-do Tribunal de Contas do Estado_de_São 1?a_u1o, sobre
-da Associação dos Jornalistas Aposentaáos de São
a Lei Orgânica do TCU;
Paulo -SP;
-da A~sembléia LegiSlativa - PR, encaminhando_ Re-do_ Governador do Estado do Paraná, Dr. Roberto
querimento do Deputado Eurides Moura;
Re~quião - PR;
-da Câmara MUnicipal de Casa Brancã-;_ SP, encamiReferente à reforma agrária
nhando Requerimento n"' 396/92, do Vereador Altamiro Vas-da
Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Famíconcelos;
lia e Propriedade - SP;
-da Câmara Municipal de Garibaldi - RS, encami-do Padre EdmiJ.ndo _Tivo Ney;
nhando Moção'n" 3/92, de autoria do Vereador Paulo Salvi;
-do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
-da Câmara Municipal de Marília- SP, encaminhando
-PR;
Requerimento n"' 474/92.
-do Sindicato dos Trabalhadores RuraiS- PB;
--da Câmara Municipal - SP, encaminhando cópia de
-do SlNDIUPES - ES;
Requerimento na 126/92, de autoria do Vereador José Pedro
-do Deputado Beta Albuquerque -RS;
de Souza;
___:;·da Central Única dos Trabalhadores - ES;
-da Câmara Muncipal de Ribeirão Preto- SP, encami-da SINTTEL - ES;
nhando Requerimento fio;> 20701/92;
-da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- PR;
-da Câmara Municipal de Piquete- SP, encaminhando
-~da Pastoral Operáriã - ES;
·
cópia do Requerimento n9 63/92;
-do Sindicato dos Petroleiros - ES;
-da Câmara Municipal de Butia- RS~- encarninhãndo
- do Senhor Márcio António Porto Carreira - MS;
Requerimento n"' 694/92, de autoria da Vereadora Neuza V arR
-da Central Única dos Trabalhadores- RJ;
ga;
-do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
-da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida MA, encaminhando Moções de~n~ 2/92- e· 4/92, de autoria Federal- RJ;
- do Sindicato dos Trabalhadores nas lndústrias de Ali.'do Vereador Beor José de Sousa;
·
-da Câmara MH.nicipal de Ponta Porã - MS, encami- mentação e afins de Niterói - RJ;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso;
nhando PropoSição no-312/92, de autoria do Vereador Josué
-do Sindiçato dos -Trabalhadores Federais em Saúde
da Silva Lopes;
-da Câmara dos Deputados- DF, encaminhando Ofí- e Previdência - Goiânia -;--- G O;
-da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- Secrecio n"' 147/92, da Prefeitura Municipal de Itá;
tariado Regional Sul 2 - Curitiba -PR~
Referente a liberação de verbas para a LBA
- da CNBB - Regional Centro-Oeste - Goiânia -da Creche Fraternidade - Mogi das Cruzes - SP;
GO;
-da Câmara Municípã.l Santa ]sabei- SP;
-da Comissão Pastoral da Terra- Araguaia- TO;
-do Conselho Estadual da Defesa da Criança e doAdoR
-da Comissão Pastoral da Terra - Goiânia - GO;
lescente - Manaus -AM;
-do Movimento dos Trabalhadores Rurais Seni Terra
-da Associação Suzanense de Assistência - SP;
- Curitiba- PR;
-da Creche Nossa Senhora do Socorro- SP; ·
-da Confederação Nacional da Agricultura- Brasília.
-da Creche Padre Vitória-- SP;
-da Creche "Rosalina Flora de Camargo" - SP;
-da Creche Escola "Durvalina Teixeira Rosa" - SP;
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
- Casa da Criança -Zenaide Souza Lima - Itaquaque.
N' 66, DE 1992
.cetuba- SP;
(Portuários)
-da Associação Casa da CriariÇa Zenaide de Souza Lima
-do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Aná-São Paulo- SP;
'
polis~GO;
·
.
.
·
·
-da Catitas Diocesana de Mogi das Cruzes - SP;
-da :teder3.ção das Associações Comerciais do Rio
-da Paróquia de São Sebastião de Suzano- SP;
Grande do Sul -RS;
,
-do Sindicato dos Conferentes de Santos ~ SP;
Referente a salário mínimo para deficientes e idosos
-do Sindicato Nacional da Indústria Forjaria - SP;
-da Câmara Municipal de Jóia -RS;
-da Senhora Teima de Souza- São Paulo- SP;
-da Câ.mara Municipal de São Miguel das Missões -da Associação Brasileira dos Terminais PortuárioS PriRS;
vatiVos;
.
-2: da Câmara Municipal de Herval -RS;
-do Senhor José Souza --:- São Paulo :- SP;
-da Câmara Municipal de Miraguaí- RS;
- Associação Comercial de Minas - Belo Horizonte;
-da Câmara Municipal de Nova Harte- RS;
-PMDB- Santos- SP;
-do Senhor MauríciO Leal de Moura--.-- MG;
-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas-da Câmaia Municipal d,e Guaíba -RS;
de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão -Si>;
-da Câmara MuniCipal de Formigueiro - RS;
-Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários
dõs Portos do Estado do Rio de Janeiro- RJ; ·
· Manifestaçõe.i'§llb.UJ~.a:fof.IWlJ'iscal
- Câmal:a Municipal de Santos - SP; ·
-Prefeitura Municipal de Santos- SP;
-da Câmara Municipal de Alto Paraná- PR;
-da Câmara Municipal de Man1ia - SP;
-Deputado Federal Maurici Mariano - SP;
-da Câmara Municipal de Votorantim- SP;.
-Cooperativa Central Regional. Ltda. - Cascavel -da Câmara Legislativa do Distrito Federal -DF;
PR;•
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Referente a vetos ao PLC n• 27/92 (ECT)
-da Câmara Municipa1 de Presidente Prudente- SP; .
-do Senhor Waldemar Pacheco.,....,... Govem_a,dor Portela

-RJ·
.
_:_da Senhora Cacilda P. da Conceição- Miguel Pereira
-RJ;
-do Senhor Eloy Rudolfo Schutz - Porto Alegre RS;
-do Senhor Manoel Carlos Francisco Marcelino- RS;
-da Senhora Judith Ramos MartÍns- RS;

"O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr: 1"' Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 144, DE 1992
Altera a redação do art. 24 do Decreto~Lei 3.200,
de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre a organização
e proteção da família.

-da Senhora Maria Lúcia Martins- RS;

-da Senhora Nilcéa de Souza Cruzic.k _-RS;
-do Senhor Lúcio Ferraz de Souza::-:-: R,_S_;
-do Senhor Gilberto de AzevedO: Almei.?a- RS;
-do Senhor João Jorge da Costa Noguetra- RS;
-do Senhor Geraldo Mari.n.o Mac)lad9.~ RS;
-da Senhora Beatriz Soares Vollu- RS;
-da senhora Maria Terezinha Vollu- RS;
-do Senhor Nilo Mendes Ribeiro- RS;
-do Senhor David Mo rim - RS;.
Referente à Emenda Constitucional n"' 7/9'Z__
(Redução do número de Vereadores)
-da Câmara Municipal de Marília--=- SP;
-da Câmara Municipal de RosáriO do Sul - RS;
-da Câmara Municipal de Porto Lucena- RS;
-da Câmara Municipal de Cândido .Mota- SP;
-da Câmara Municipal de Cascavel - PR;
-da Câmara Municipal de Santa Maria - RS;
-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista -
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 24 do Decreto-Lei n• 3.200, de 19 de
abril de 1941, passa a ter, a seguirúe redação:
--""Art. 24. Os encargos educacionais, referentes ao ensinO nos estabelecimentos particulares de nível pré-escolar, fundãm'ental, médio e superior, para as famílias com mais d.e
um filho no mesmo estabelecimento, serão cobrados com as
seguintes reduções: de vinte por cento para o segundo filho;
de quarenta por cento para o terceiro filho e de sessenta
por cento para o quarto filho e seguintes".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 39 Rev?gam-se as disposições em contrário.
Justificação
A vigência do artigo 24 do Decreto-Lei n"' 3.200, de 19

de abril de 1941, está sendo questionada desde o início da
década de 80, quando, por força dos altos índices-inflacionáriOs
e recessivos da conj!lntura económica brasileira, o pagamento
Referente aos aposentados
das mensalidades escolares vinha se tornando insuportável
para numerosos pais de alunos das escolas particulares.
-do Senhor Humberto Girão-- Rió-de Janeiro- RJ;
Um dos recursos de_que as famílias numerosas, apoiadas
-da Câmara Municipal de Uberada- MG;
também em decisõeS judiciais. começaram a se servir, a partir
-da Câmara Municipal de Conquista - MG;
de então, foi o de apelar para o cumprimento do preceito
legal constante do artigo 24 do referido Decreto-Lei que conReferente a impostQS sobre combustíveis
cede .a redução progressiva dos encargos educacionais para
-·da Associaçã.o B~asileira. de Empresas de Engenharia
o segundo filho, em diante, ma"triculados no mesmo estabeleFerroviária - Rio de Janeiro - RJ; .
cimento de ensino.
-da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária Releva notar que o Ministério da Educação, respondendo
São Paulo - SP.i
Requerimento de Informação n' 212/1984 do Sr. Deputado
Nelson do Carmo e tendo em vista, naquela ocasião, o Projeto
.Manifes~_ões refereOtes à demarcação das .terras indíde Lei n• 198, de 1983, de autoria <lo Sr. Deputado Francisco
genas
Rollemberg, esclarecia verbis "que _o Conselho Federal_ de
-da Assembléia Legislativa do Estado de _Rorai~a;
Educação, conforme fundamentado no Parecer n9 09/83, en- da Senhora Maria Carla Volante - MT, encammhantende que o art. 24 do Decreto-Lei n"' 3.200/41 está implicitado abaixo-assinado com trinta assinatl!.ras;
mente revogado, tendo em vista sua incompatibilidade com
os novos sistemas que se sucederam no plano constitucional
Manifestações referentes a vetos ao PLC n~ 11/92
e legal. Baixado na vigência da Constituição marcadamente
centralizadora, de 1937. ·o dispositiVo 'em questão ·não ·se coa-daAMATR~XII-SC;
- duna com o princípio- da- ãUtonomia dos sistemas estaduais
-do TribunaJ Regional dO ·Trab.alho da 7• Região de ensino, definitivamente consagrado pelas Cartas ConstituCE;
cionais de 1967 e 1969, e de conformidade com o qual, a
Sobre a isonQPJia
fixação de anuidade no ensino de 1~e 29 graus é de competência
-Associação dos.Servidores.da Sede do Departa~ento
dos Estados".
NaCional da Produção Mineral do Ministério da~_.Mmas e
Além dessa argumentação que apelava para o princípio
Energia -Brasília --DF;
,
.
federativo da "descentralização articulada" dos sistemas de
"' Sessenta e Seis correspondências re~erentes à CPI do
ensino, o citado Parecer do Conselho Federal de Educação,
. - -- _
Caso PC;
. ratificado pelo Parecer n• 469/86 questionava, à luz da Emenda
* Setenta e sete correspondências referen~es ao Imposto Constitucional n9 1, de 1969, e da Lei de Diretrizes e Bases
(rnico.
·
da Edilcãção, o critério do favórec;ime_rito 9~ fam~ª-s nume- ·

· SP;

ao

1
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rosas, snbsti.fuídorsegundo O mesmo' Parece~. pelo critério
do ampã.ro~s fa'mílias carentes de recursos.
Dé fatO, as-Consti~uições.-pOSterlores à de 1937 apr~sen
tam tendências menos centralizadoras. E os estudos so_c\o.econômicos têm mostrado as profundas alterações por que vem
passando a família brasileira, sobretudo a urbana, cujo tamanho médio não cessa de_.diminuir__d_esde _os anos 60.
Contudo, se as políticas governamentais, nas últimas décadas, dão prioridade à assistência às famílias carentes de
recursos, coincidentemente mais numerosas e com rend:;t na
faixa de pobreza ou da miséria absoluta. ainda hoje, no Brasil,
não é rara a s_obrCvivência de famílias com mais de três fill:tos

e com renda fanliliar aciina dessas faixas de rendimento indig~
no e vergonhoso. São essas as famfiias que, _a_ custo d~ grandes
sacrifícios, optam pela escolarização. dos filhos em escolas
particulares, dada a precariedade de condições da rede pública.
Importa ainda notar que, ao amparo de novos preceitos
legais (Leis 8.170 e 8.178191), a_negociação dos encargos educacionais tende a ser um assunto muito mais do interesse
direto, de um lado, dos estabelecimentos de ensino, dos alunos
e doS pais ou responsáveiS dos alunos, e de outro lado, da
política económica global do País, do que do campo estrito
da cDmpetência estadual. Ao Ministério da Economia.. Fa~n
da e- Planejamento compete a autorização de possíveis reajustes dos-preços de_bens e serviços e não mais à Comissões
de Encargos Educacionais dos Conselhos Estaduais de Educa-.·
ção a fixação de anuidades escolares.
O Projeto de Lei que ora apresentamos oferece uma
redação atualizada ao art. 24 do Decreto-Lei n9 3. 200/41! tendo
como pressuposto básic.o.a adequação do preceito legal também -as hodiernas situações de vexame financeiro c;las fa~ílias
numerosas, cujo pod_er aquisitivo torna-lhes proibitiva a escolha da escola de sua preferência.
A medida proposta, à luz da própria ConstituiçãO Federal
que revigorou as políticas públicas de proteção à família, objetiva também cortar pela raiz determinada hermenêutica que
atribui ao artigo 24 do Decreto-Lei 3.200/41 a pecha da obsolescência devido a alegadas mudanças soctoeconôm~c_a_s dp
País, ao quais, ao contrário, tornam-no mais atual e urgente.
Esperamos, pois, que este Projeto encontre em ambas
as Casas do Congresso Nacional a melhoJ;" acolhida e o necessário apoío" pãfa ·a sua transformação em Lei.
Sala das Sessões, 7 de outubro de 1992. -Senador M;iJ;c,lQ
Lacerda.
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de um. filho; para o segund.o filho; redução do vinte por cento;
para o terceiro, de quarenta por cento; para o quarto e seguintes, de sessenta por cento.
Parágrafo único. Para gozar dessas reduções, demonstrará o interessado que dois ou mais filhos seu estão_sujeitos
ao pag~mento das citadas taxas, no mesmo estabelecimento.
LEI N' 8.170
DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Estabelec~ regras para a negociação de reajustes
das mensalidades escolares, e dá outras providências.

O Presidente da República.
.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segt.Jinte Lei:
Art. 1<:> A fixação dos encargos educacionais, referentes
ao ensin<? nos estabelecimentos particulares de ensino de nível
pré-escolar, fundamental, médio e superior, será objeto de
negociação entre os estabelecimentos, os alunos, os pais ou
responsáveis, a partir de proposta apresentada pelo estabelecimento, com base nos planejamentos pedagógico e econômico';'{inanceiro da instituição de ensifl<?, procedendo, obrigatoriamente:, à c-Ompatibilizaç_ão dos preços com os custos, nestes
fuc~~í~<?S: os tributo.s e -acrescidos da margem de lucro, até
quarenta e cinco dias antes do início das matrículas, que será
. considerada acordada, no caso de não haver discordância manifesta, na forma desta Lei.
·
§ 19 NO caso de haver discordância em relação à propost": ~presentada, o processo de negociação iníciar.:se-à no
prazo mínimo de dez dias, ~_partii da data da publicação
ou pastagem da proposta apresentada pelo estabelecimento,
por iniciativa individual de qualquer pai ou responsável, apoiado por, no mínimo, dez por cento d.e outros pais ou responsáveis, com dependentes matriculados na instituição, pOi ínlciatiV~ da associação de pais da referida instituição, com dependentes nela matriculados; Asr;oci~çã_o Estado~ c;le Pa_is
por iniciativa da Associação Estadual de Pais ou por iniciativa
da Federação Nacional de Pais; sendo que, para os efeitos
desta Lei, a associação de pais, ligada à instituição, deve- Ser
ip.~~gr:J.4~ por, no n;tínimo, quarenta por cento das associações
de pais, ligadas a cada instituiÇãO e- ã _Feaeração N~cional
.de País de ser ifltegr~da por~ no mínimo, quarenta por cento
das associações estaduais existentes no País.
§ 29 A iniciativa de qualquer das associações referidas
LEGISLAÇÃO CITADA
qo parágrafo anterior deVerá obter o apoio de, no mínimo,
DECRETO-LEI N' 3.200
dez por cento dos pais ou responsáveis peJos alurios matricuDE 19 DE ABRIL DE 1941
lados na instituiçãO..
§ 35' No caso das i?stituições privadas de ensino SupeDispõe sobre a organização e proteção da família
rior, a inici11tiva e a representação cabem ao respeito diretófio
·
·
O Presidente da República, usando da atribuição que acadêmico.lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
§ 49 Não havendo acordo entre as partes, cabe recurso,
•••-u •• ••• •• ••
•• ••••,
..
'
em primeiro lugar, para a instância adminis"trativa e, em segundo lugar, para a iristância jUdicial, nos termos do artigo 5~',
CAPÍTULO X
inciso XXXV, da Constituição Federal.
'Do Ensino Secundário, Normal e Profissional
§ 5~' A i.nstâpcia administrativa, prevista neste artigo
Art. 24. As taxas de matrícula, de exame e quaisquer i será exercida na Delegacia Regional do MEC, por uma comisoutras relativ.as ao ensino, nos estabelecimentos de educação~· são de encargos educacionais, compost_a paritariamente, por
secundária, normal e profissional, oficiais ou fiscalizados, e : três representantes fudicados pelos sindicatos dos estabelebem assim quaisquer compostas federais que recaiam em atos cimentos particulares e por três representantes indicados pelas
da vida escolar discente, nesses estabelecimentos, serão cobra- associações estadual de P<!ÍS, ou_ por· três representantes dos
dos com as seguintes reduções, para as famflias com ma'is dirctqrio~ acadêmicp_s, no caso de estabelecimento de ensino ·
·~··•,

••~•~••••• •••••~·~~.~~~

••·;~·n•••••·~~~~~~·••••
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Esse roteiro será publicado no Diário Oficial da _"Çnião
e, em suplemento, no Diário dO CongreSso Nacio:nai.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência co-m-unica aos Srs. Senadores que, durante a manhã
de hoje, manteve longo entendimento com o Presidente da
Comissão Mista· de Planos, Orçamento Públicos e Fiscaliza§ 79 A decisão retroage seus efeitos à data do _e_fetivo
ção, Deputado Messias Góis, e com o Senador e~colh_ido para
recebimento dos valores pela instituiÇão de ensino e as diferenrelatar a Proposta Orçamentária de 1993, Senador Mansueto
ças serão compensadas, devidamente corrigidas, nos meses
de Lavor, a fim de acertarem, em definitivo, o Cronograma
subseqüentes.
___ _
com os prazos de tramitação da proposta orçamentária do
Art. 2~ O valor dos encargOs a ql:!._e _s_~ refere o artigo
próximo exercício.
anterior, uma vez acordado e homologado em _contrato escrito,
Destaque-se que, na tarde de ontem, o novo Ministro
poderá ser reajustado pelo repasse-de -até s-etenta por cento
da Economia, Fazenda e Planejamento, Deputado Gustavo
do índice de reajuste concedido aos professores e_ pessoal
Krause, procurou a mim, na condição de Presidente do Conw
técnico e administrativo da instituição de ensino, em decorw
gresso Nacional, para anunciar o propósito do Pod.er Execurência de lei, decisão judicial, acordo, convenção- ou dissídio
tivo de propor, através de emendas, alterações na Lei de
coletivo de trabalho, e pelo .repasse de até trinta por cento
Meios da União para o próximo exercício financeiro. S. Ex•
da variação do índice acumulado do IPC ou outro que o venha
utilizaria, assim, a faculdade deferida ao Presidente da Repúa substituir.
blica pelo art. 166, § 5( =), da Carta Magna em vigor.
Art. _39 No cas-o de celebração de contratos de prestação
Em razão disso, sintowme no dever de esclarecer aos Srs.
de serviços educaciohai's, os mesmos deverão obede_cer o disSenadores e Deputados que o prazo para apresentação de
posto na Lei n• 8-078('), de 11 de setembro de 1990- Código
emendas estabelecido e-já dilatado até o dia 9 de outubro
de Defesa do Consumidor.
é possível que venha a sofrer nov:a procrastinaçáo, a fim de
Art. 4'-' São proibidas a suspensão de provas escolares,
possibilitar a chegada em tempo hábil ao Congresso Nacional
a retenção de documento-s· de transferências ou o indeferidesta alteração pretendida pelo Senhor Presidente ·da Repúw
mento das matrículas dos alunos cuja inadimplênciã não decorblica em exercício, Doutor Itamar Franco.
rer de encargos fixados definitivamente e reajustados nos terPortanto, mesmo sem uma deliberação já assentada quanw
mos desta Lei.
to à data estabelecida para apresentação de emendas, sinto-me
Art. 59 As unidades da Campariha Nacional de Escolas
no dever de oferecer à Casa esses esclarecimentos, da mesma
da Comunidade CNEC terão o valor de seus encargos estabew
forma como o farei na noite de hoje, durante _sessão do Conw
tecidos _pelas respectivas diretorias e Conselhos Cenecistas, gresso Nacional, embora entenda que essas dilaçõ~s de prazo
integrados pelos sócios e pais de alunos.
gerem um.a inquietação muito grande, em razão, sobretudo,
Art. 6'-' Nas Universidades, em decorrência de prerroda necessidade: de: ca,racterizariOo_s a _vo~~ção da proposta orçagativas constituciOiiais, a negociação ocorrerá ri-O âinbit<? do
mentária, em meiQ a maiS ab;spluta regulaJidade~ Mas as ponw
respectivo· Conselho Universitário.
·
. - - derações que me foram transmitidas em nome do Senhor PresiArt. 79 As -relações jurídicas decorrentes das Medidas
dente da República, pelo Ministro GuStavo Krause, fizeramw
Provisórias n' 176(2 ) de 29 de março de 1990, 183('), de 27
me admitir esSa protelação que será posteriormente_ definida
5
4
de abril de 1990, 207( ), de 13 de agosto de 1990, 223( ), ·com absoluta precisão para conhecimento de todos os Srs.
de 13 de setembro de 1990, 244(') de 12 de outubro de 1990, Senadores.
265('), de 14 de novembro de 1990 e 290('), de 17 de dezembro
Concedo a palavra ao nobi-e Senador Júlio Ca.Inpos~
de 1990, serão disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos
OSR. JÚLIO CAMPOS(PFL-MT. Pronuncia o seguintermos do disposto no parágrafo único do artigo 62 da Constiw
te discurso. Sem revisã9 do orador.) --Sr. Presidente, Srs.
tuição Federal.
·
Art. 89 Às instituições no artigo 213 _da Constituição, -Senadores:
Faço uso da palavra, neste instante, a fim de fazer uma ·
que descumprirem o disposto nesta Lei, é vedado firmar conw ·
análise do que foi a eleição municipafriO ineu Estado, Mato
vênios ou receber recursos públicos.
·Grosso. Lá. felizmente, transcorreu o pleito eleitoral de 3
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicadf: outubro na maior normalidade possível em todas as cidades
ção; revogadas todas as disposições em contrário, especialmatowgrossenses. A decisão da votação do processo de autorimente o Decreto-Lei n• 532('), de 19 de abril 1969, a Lei
zação do impeachment do Pres~dente Fernanclo Collor, às
n• 8_039('0), de 30 de maio de 1990 e o artigo 8• da Lei
vésperas daquele pleito, praticamente nada influiu em termos
n• 8.030(1 1), de 12 de abril de 1990_
eleitorais nas com Uriidã.dêS mã.to-grossenses.
.
Fernando Collor - Presidente da República.
Dos oito componentes da B~ncada de :M,ato prosso_ na
José Luitgard Moura de Figueiredo.
Câmara Federal, sete compareceram e votaram a autorização
(À Con1.iSsão de Assuntos SociaíS --decisão ~ermipara o início do processo. E, por "coincidência, todos esses
nativa)
parlarnent3:res_ ~azem parte da nossa coligação União com MaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
to Grosso, que é composta pelos Partidos: PFL, PTB, PDS.
lido será publicado e remetido à comissão competente.
PLePRN.
_ Nesse pleito eleitoral de 3 de_ outubro, ficamos satisfeitos
A Presidência comunica ao Plenário Que foi encaminhacom a aprovação, por part~ do eleitorado mato-:-grossense,
do, ontem, ao _Senhor Presidente da República, Fernando
da administração estadual de Mato Grosso, do atual Goverw
Affonso Collor de Mello, o roteiro do procedimento de imw
nador Jaime Veríssimo de Campos. Os partidos .coligados
peachment elaborado pelo Presidente do Supremo TriÇ~al
receberam o apoio de 80% do eleitorado matowgrossense:
Federal, Ministrd Sydney Sancht?~· _,_
superior e s-erá .. presidida pelo Delegado Regional do MEC,
sem direito a voto e decidirá no prazo de dez dias úteis.
§ 6'-'. Persistindo o impasse, o presidente da Comissão
de EnCargos Educacionais dará por encerrada a instância administrativa, cabendo às partes recorrer ao Poder Judiciário,
que deverá apreciá-lo em rito sumaríssimo.
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Venc~os as eleições em 80% dos inuní~ípiõS do n'ossO Esta~
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·Gostaria ainda de reportar-me, nesta oportunidade, a
um ~contecímento que ocorreu, ria semana passada, no meu
Estado·. Trata-se do falecimento de um dos grandes políticos
mato-grossenses, o ex-Deputado Estadual, ex-Prefeito Municipal e ex-Presidente do Tribunal de Cq__ntas de Mato Grosso,
mato-grossens~s.~.
·
Conselheiro Licínio Monteiro da Silva. Morreu no dia 1" de
Em Cuiab'á,. capítal do Estado, o resultado da eleição
outubro, aos 89 anos de idade - faria 90 ãnoS no dia 17
municipal já era previsível. Venceu o ex-Deputado Federal
de março pró~ímo. _
___ _
e ex-Ministro da Reforma Agrária no-GOverno do Sr. José
Licínio Monteiro foi Deputado Estadual Constituinte de
Samey, Dante. de Oliveira. O nosso canQidatO, o empresáriO
1947 a 1951, tendQ sido o mais votado de Mato Grosso, pelo
Murilo Domingos~ da Coligação União por Cuiabá, foi realextinto PSD, Partido Social Democrático. Esse extraordinário
mente derrotado, como era esperado, por uma grande margem
homem público era ligado, por laçOs de afinidade ao Senador
de votos.
Filinto Müller, que presidiu honrosamente, por duas vezes,
Embora o candidato da oposição, Dante de Oliveira,
6 Congresso Nacional e à figura inesquecível do Presidente
da coligação PDT, PSDB, PMDB, PC doBe outros pequenos
Juscelino Kubitschek Qe Oliveira. Em 1950, foi reeleito DepuPartidos de esquerda, tenha vencido a eleição com cerca de
tado Estadual; em 1953, renunciou a Um ano de mandato
60 mil votos _à frente, a nossa coligação União por Cuiaoa
para assumir o cargo de P_refeito Municipal de Várzea Grande,
ganhou as eleições para a Câmara Municipal, elegendo doze
parA ·anos, substitUindo meu pai, Sr. Júlio Domingos de Camdos vinte e um parlamentares; ou seja, a maioria dos vere_apos, grande amigo e correligionário de Licínio Monteiro, dudores eleitos para o município de Cuiabá foi da nossa corrente
rante mais de 40 anos de política em_Mato Grosso.
partidária, mostrando que o povo brasileiro, através do eleito~
Cumpriu o mandato de Prefeito Municipal, implantando
rado de Cuiabá, nãO se importou muito com siglas partidárias
grandes obras de infra-estrutura, como a mudança do Aeroou Cc)m coligações, tendo votado,, p9rtanto, nos melhores canporto de Cuiabá para o município de Várzea Grande, para
didatos.
a qual contou com a colaboração do então Deputado Federal
No interior do Estado, em todas. as demais cidades de
pequeno e médio portes foiam eleitos prefeitds doS mais diver- . Ponce de Arruda. Tal mudança promoveu um enorme crescimento do município, em termos urbanísticos e de desenvolsos partidos, mas com vinculação política - a grande maioria
vimento.
·
---com a nossa coligação. Esse fato deixa-nos n;tuito satisfeitos.
Licínio foi o primeiro prefeito" mato-grossense i lr a Belém
Neste instante, registramos essa vitória nos Anais do_ Sedo Pará, na antiga SPVEA atrás de recursos da, hoje, Superinnado Federal.
tendência de Desenvolvimento da Amazónia, a fim de implanSr. Presidente, um jornal de Cuiabá, hoje, veiculou que
.
tar
a rede de água na nossa cidade:. Voltando a exercer o
o PrefeitO eleitO para a capital, Sr. Dante de Oliveira, estaria
vindo a Brasília para procurar aBancada do Seu P~utído, o mandato de Deputado Estadual por mais dois mandatos - PDT, na Câmara e no Se-n'aâo, para apre·serlfat ·emefidas, de 1958 a 1962 e de 1962 até 1965 ~foi nomeado peló então
Governador de Mato Grosso, Sr. Fernando Corrêa da Costã,
de interesse da Capital matO-grossense; ao Orçamento da
UniãO de 1993. Enteride S. Ex~ que os Parlamentares de Mato para o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Naquela _época,
GrOSso, tãnto os- Deputados quanto os Senadores, pbr não· o cargo denominava-se Ministro do Tribunaf de Contas do
serem seus correligionários, não iríam avalizar =as emendas Estado. e hoje é denominado Conselheiro· do Tribunal de Contas. Durante mais de 15 anos, lá permaneceu. Aposentou-se
de interesse de Cuiabá.
compulsoriamente aos 70 anos, em março de 1973~ Naquela
Aproveito _esta oportunidade para dizer ao povo cuiaba- Corte. exerceu diversos cargos, inclusive o de Presidente.
no, ao povo mato-grossense, ao Prefeito eleitO "qUe, embora
Licínio Monteiro participou, pOrtantO, ativamente da visendq seu adversário político,. não sou adversário da minha
Cidade, da minha Cãpital, Cuiabá. ComuniQuei hoje, jJor da pública mato-grossense. Foi fundador-do antigo PSD~ postelefone, a S. Ex• que os seus assessOres poderiam procurar teriormente, participou da Arena, do_ PDS. Atualmente, exero meu gabinete, a minha assessoria -não só a minha, mas cia a Presidência de Honra do meu Partido, o PFL, no Estado
também a do Senador Louremberg Nunes Rocha, a do ~~na de Mato Grosso.
Neste instante, neste dia em que comemoramos o sétimo
dor Márcio Lacerda e a dos demais Deputados - porque
estaríamos prontos a apresentar, ao Orçamento da União, dia do seu falecimento, eu não poderia deixar de registrar
para 1993, qualquer emenda que a Prefeifura de Cuiabá consi- nos Anais do Senado Federal meus sentimentos por essa grande perda que sofreu o povo mato-grossense, em especial o
dere necessária ao seu progresso e_desenvolvimento.
povo da Baixada Cuiabana.
Volto a repetir: somOs--adversários políticos do atual PreAinda hoje, pela manhã, fiz uni apelo no sentido de
feito, mas não" somoS adversários da nossa Capital, âo seu que a Câmara Municipal de Várzea Grande e a de Cuiabá
desenvolviinento, do seu progresso. creiO QUe o hCimeril públi- prestassem homenagem especial a essa grande figura, denomico, ad~a de interesses pessoais oU partidários, visa ao inte- nando alguma rua, ,algum prédio público com o seu nome,
resse e bem-estar da sua gente. E a população cuiabana não para que perpetuasse, na história de Cuiabá, na de Várzea
pode, de maneira alguma, ser penalizada por suposta adversi- Grande e na de Livramento, a memória desse grande matodade polítiCa -do prefeito deito com a Bancada Federal de grossense.
.
Mato Grosso.
Quero externar 1 _em meu nqme e em nome da Bancada
Quero congratular-me com o Gove"rnador Jaime Campos Fede"ral de Mato Grosso, os pêsames à família de Licínio
pela grande vitória obtida, quando elegeu, por grande maioria, Monteiro da Silva, esse grande mato~grossense, esse grande
não s6 o Prefeito da nossa cidade natal - Várzea· Grande brasileiro, que chegou a ser condecorado com todas as honras
- Nereu Botelho de Campos, mas também da maioria abso- --com a Comenda da Ordem do Mérito de Mato Grosso;
luta dos municípios mato-grossenses.
com a Comenda da Ordem do Mérito do Ipiranga, em São
do, o que sigrtifica uma cónsagradora aproVação da atual adm-inistração estadual, que é séria, ·competente, honrada e tem
levado progress9 e desenvolvimento a todos os municípios
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Paulo; e com a Comenda da Orderri do Rio Branco, pelo
Governo Federal, na gestão do então Presidente João Figuei.redo. Foi ele um dos fundadores da antiga Legião Brasileíia
de Assistência;- Por ocasião da Segunda Guerra_ Mund_ial 1939 a 1945- com sua saudosa esposa, Dona Isabel de Almeida e Silva, fof tiin dos que mais apoiaram as famüias dos
pracinhas mato-grossenses que foram para a Itália. Naquela
época, perdemos mais de 300 filhos de Mato Gi"oSsõ na Itália,
e ele foi o grã.D.âe--patrono das faml1ias dos pracinhas. Por
isso fóltambém condecorado pelos Ministêrios Militares pelo
grandf; feito a faVor daqueles brasileiros.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. _Júlio Campos, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a ·cadeira dp_ presi~
dência, que é ocupada pelo Sr.· Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Conc.edo
a palavra ao nobre.Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S~ E~ não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
O SR. WILSON MARTINS (PSDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr~ Presidente, Srs. SenadoresJVênho
a esta tribuna, hoje, trazido pelo signo da esperanÇa: Há
mais de dois anos, todos os meus discursos, com referência
ao Governo Federal, foram marcados pela crítica, pelo desapontamento e pela tristeza.
Critiquei, desde o primeiro momento, o plano económico
inaugural. desequilibrado, autoritário e ilógico, que saqueou
a poupança popular ·e jOgou no desespero milhõeS de brasileiros. Chamei-o de ilógico porque via nele fraturas incorri:.
gíveis, além de observar que não se tratava d_e_ um projeto
que tivesse levado em consideração as aspirações do povo
brasileiro.
Minha crítica inicial soou fraca, mas foi logo reiterada
pela crítica aos desmandos administrativos· que, guiados pela
irraciOnalidade de mentes despreparadas, dispensaram do serviço público milhares de funcionários qUe deveriam ter sido
mobilizados num grande esforço naCional de modernização
e melhoria da máquina estatal.
Foram meses e meses de desespero para esses funcionários e tempo igual de desperdício de recursos públicos.
Critiquei, também, o projeto dos .CIAC. Não por ser
ele baseado no princípio da elevação da jornada escolar e
do atendimento integral à infância. Mas porque não iria-faZer
isso, já que tinha por base, em verdade, somente um grande
esforço de engenharia, esquecendo 9 f!_l_ndamental, uma con~
cepção pedagógfca nova, libertadora, que integrasse o professorado em um grande movimento pela melho'riá das condições
de ensino.
Manifestei, reiteradas vezes; a preocupação com os procedimentos da adminístraçã'Cipública, sem im·aginar, no e·ntanto,
que os desmandos e a corrupção tivessern_ido tão longe quanto
mostrou a CPI instaurada a partir das denúncias do Sr. Pedro
Collor de Mello.
_
Defendi os proautoreS rurais, maltratados por uma política monetária insã.na-. Critiquei as altas taxas de juros e conclame1 a nacionalidade para construir um novo projeto nacional,
com base nos ·direitos fundamentais da pessoa, dirigido ao
resgate da dívida social, um projeto de desenvolvimento soberano e plural.
-Hoje, Sr. Presidente, não estou aqui para criticar, inas
para manifestar a minha esperança no Governo que se inidit...

Outubro de 1992

Um Governo que se constitui sobre a base da aspiração nacio_nal, que emerge a partir de um a·rnplo movimento populí),r
guiado pela idéia da moralidade e da retomada do desenvolvimento.
,
-0 povo, que estava há pouco ocupando as ruas e as
praças, não queria somente a saída de um governo corrupto;
desejava e deseja a instauração de princípioS éticos, p·ara que
a Nação se construa em respeito a todos os seres_ humanos.
P<?dSSo, o poVo -deseja trabalho, bem-estar social, progresso,
alimentação, saúde. São esses os princípios que devem nortear
o novo Governo. O Presidente Itamar Franco é homem que
tem passado; homem que já enfrentou o arbítrio, que defendeu o povo nesta Casa, que governou muito bem uma cidade.
J:Iomem que constrUiu boa parte de sua vida pública nos quadros do PMDB. Por tudo isso, merece o ri6sso vo.to de Cõnfiariça~ ·
,
_,
Seu ministério está sendo construído sobre a base do
·entendimento. Os cargos de primeiro escalão estão sendo
preenchidos por homens de reputação ilibada e que têm nítida
vontade de acertar. Isso é bom para o País.
-- Mas é fundamental que se promovam, desde logo, as
condições básicas para o desenvolvimento. Ê imp-erativo nacional que se redefiilàril -õs-·programas federaiS, incorporando-lhes o_espírito cívico que a Nação reclama.
O Senador Maurício-Cor-rêá', -destacado lutador das causas
democráticas, tem uma missão árdua pela frente. O recente
massacre na Casa de Detenção de São Paulo mostrou quão
errado é o sistema penitenciário brasileiro. Em lugar algum
do mundo se admite mais· a opção por grandes concentrações
carcerárias. Estas são universidades do crime. Enganam-se
aqueles que acreditam que os criminosos estão afastados da
sociedade somente porque estão atrãs dos altos muros das
penitenciárias. Muitos são mandados às prisões por crimes
menores. Mas saem forjados no aço do crime. A sociedade
os renega, mas esquece que eles irão comandar o medo que
assaltará as casas. Josué de Castro já dizia que a sociedade
brasileira seria composta pelos que têm fome e pelos que
têm medo. O sistema cárcerário brasileiro só faz dar um tom
~ais realista àquelas profecias.
__·
· É preciso lnudar radicalmente a concepção da- peniteniária antes que .seja muito tarde.
Outro desafio colocado ao Min-istro da Justiça será o
cumprimento da Constituição, que em suas Disposições Transitórias, art. 67, determina que sejam demarcadas ãs terras
indígenas em prazo de cinco anos. Falta pouco. e o Governo
tem relegado isso a segundo ou _a terceiro plano. A inépcia
do Governo Federal acabará por criar conflitos desnece.s.sários,
entre populações indígenas e agricultores, caso não promova.
1m~~~!amente as ":çõ~s que a Constituição _determina.
O novo Ministro da Educação ch_ega ao Gove-rno Federal
afirmando que irá promOVer mudanças no programa dos
CIAC. Aguardamos que sejam mudanças significã.tivas, expressivas, que mantenham a filosofia do atendimento integral
_ à infância, mas que preservem e desenvolvam o que é essencial
à educação, privilegiando aspectos de conteúdo pedagógico
e a qualificação dos professores.
A Câmara dos Deputaçlos está organizando sua pauta
d~ vot_ações, ~-certamente irá dar destaque prioritário à vota,çâo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional. E_sse
:passo será uma deinoristração do Congresso de que a educação
brasileira merece a atenção de todos.
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Os salários.d.os proksoo.res encontram -se em níveis inacei-

táveis a qualquer nação que tenha presente a importância
da educação para a construção da cidadania.
Creio que o Mínistério da Educação deveria-- cõnvóCãr,
de forma ampla e de'mocrática, um esforÇo nacional em favor
da criação -de novos paradigmas da educação brasileira que talvez sirvam de exemplo as conferências nacionais- de
saúde.
O Brasil· é um dos precursores- da educação à distância
no mundo, mas talvez o que tenha menos sabido utilizar-se
de seu potencial. Nossas institUições públicas teimam em desconhecê-la. Nossas universidades não são incentiVadas a desenvolver programas de pesquisa e fomiaçãO nesse campo.
O Ministério da Educação ainda é muito tímido nos programas
que realiza nessa área. Poderíamos estar envolvendo centenas
de milhares de profissionais da educação em cursos de treina~
mento. Essa modalidade de ensino poderia estar formando
e treinando milhões de jovens em áreas técnicas. Poderíamos
estar desenvolvendo sistemas computacionais para a edUcação
ao invés de comprá~los do exterior. Não digo um ou outro,
mas centenas. Os recursos técnicos aplicados à educação ainda
são insignificantes.
-_ _____·
A administraçãp dos recursos da educação ainda não é
cristalina. Mal sabemos os moiii:antes brutos aplicados nessa
área. É fundamental que se invista em procedimentos de avaliação dos projetes de educação e, a partir dos seus resultados,
promova-se a melhoria da aplicação dos recursos públicos,
municipais, estaduais e federais em educação.
Sabemos que são muitas as escolas construídas sem qualquer necessidade, enquanto muitas outras deixam de ser construídas em locais carentes. O Brasil está muito atrasado nesse
campo. Não sep.timos os efeitos nociVoS disto imediatamente,
mas a nacionalidade se debilita a cada dia, e o preço que
as ·gerações futuras pagarão pelo descaso das gerações atuais
com a educação- será muito elevado.
Tenbo grande admiração ·pelo Deputado Jamil Haddad.
Espero que sua passage-m pela área de saúde, caso seja confirmado o convite para que assuma o Ministério, seja marcada
pelo- signo do sucesso e do resgate do bem-estar físico e espiritual da Nação. É fundamental que se invista Da saúde e não
na doença. Por isso é imperativo que sejam alteradas as prioridades. A prevenção em primeiro lugar, esta, realmente, deVeria ser a nossa meta, o que não significá ··que·--deixemos os
..
hospitais marginalizados.
_
Semanas atrás o Coordenador de Saúde Indígena, -da
Fundação Nacional de Saúde, declarou não ter recursos para
a compra de medicamentos que poderiam salvar a vida de
centenas de índios Y anomami. Fizemos as contas e percebemos que os recursos de que a área necessitava estãvam
alocados no próprio Ministério. A desorgan~zação administrativa estava gerando uma lógica genocida. Preferia-se com~
prar·automóveis a comprar remédios, gastava-se mais no frete
de aeronaves para o transporte de doentes do que nas preven~
ção da doença.
Tenho esperança de que essas situações sejam revertidas.
Que a mentalidade pública e social do novo Ministro prevaleça
e se espraie sobre a instituição.
.
Para o MinistériO- dos Transportes foi ailunciãâo o nome
do nobre S_enador Alexandre Costa, ilustre Colega que terá
que enfrentar grandes desafios na direção dessa área tão_delicada. Nossas estradas estão abandonadas, são milhões e núlhões de dólares de investimentos que começam a se perder.
Investimento~ devem ser feitos urgente~_t?p.te--nesse se_t<:?_r_,Para
4
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qUe Se garanta ~. escoamento da produção agrQpecuária ·e
se 'possa colocar alimentos mais baratos na mesa dos brasileiros. Temo, por exe-mplo, o destino da BR-262, no trecho
ligando Miranda a Con.i.mbá, que construí quando Governador do Mato Grosso do Sul, é visível o éstado de deterioração da estrada, construída em pleno Pantanal Mato-Grossense.
Além disso, é necessário promover-se urgentemente a
tedefinição de prioridades no transporte de massa. É injustificável que os trabalhadores tenham de ser submetidos a cansativas e- penosas jornad_as extras de trabalho, presos em ônibus
superlotados e caros.
O nobre Deputado Jutahy Júnior, filho e seguidor do
destacado homem público, figura ímpar de nossa política,
o Senador Jutahy Magalhães, chega à Pasta do Bem-Estar
Social também com nossa simpatlã e Confiança. São ú1o gritantes Os problemas sociais que não haVerá como atacá-los igualmente, mas os recursos orçamentários colocados à disposição
daquele Ministério certamente podem provocar a instauração
de programas que beneficiem amplas parcelas da população,
com a cOnstruçãO de moradias populares dignas e a custo
i-reduzido, com a implementação e difusão de um grande programa de saneamento básico, além de programas de geração
de· emprego e renda, com base no incentivo à formação de
empresas comunitárias, associa-tivas e cooperativaS. -- -- ·
Contará com o nosso apoio o novo Ministro em sua árdua
tarefa de minimizar os problemas sociais brasileiros~ mas precisará ele de uma política econômica que reduza a aflição do .
povo brasileiro.
Os Ministros da Economia e Fazenda, Deputado Gustavo
Krause~ e do Planejamento, Dr. Paulo Haddad, têm missão
ímpar. Mudar o rumo da economia -naciorial. O Brasil espera
deles uma nova política. Não há como justificar a continuidade
de uma política recessiva deliberada, desumana, injusta e irraciopal.
A revista Exame, de 30 de setembro __ último, declara,
em editorial,, que essa política está fazendo o Brasíl perder,
neste ano-; o equiyalente ao Pro.duto Interno Bruto da Argentina. Informa também que se não fosse essa política recessiva,
poderíamos estar com um PIB de 580 bilhões de dólares,
ao invés de 420 bilhões, que nossa renda per capita seria
de _4 miJ._d9la_r~-~..I~~-~ apenas 2 mil_ e_ 900 dólares.
Não esperarrios, Si. Presidente, evidentemente, milagres
nem mágicas -rp.frabolantes. O- País não agUCnta: rii:iis eSsas
exp~riências. Çonfiamos na serenidade desses Ministros~ mas
a Nação exige uma postura digna. Uma nova postura que
recupere nossa economia e também--rioSsas institUições. O
Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal precisam ser
recuperados. Novo perfil deve ser impresso à direção dessas
instituições do povo. Os empreendimentos iniciados e os financiamentos concedidos devem ser precedidos de rigorosos estudos técnicos e estes-devem ser respeitados.
Os_ financiamentos não pOdem ser concedidos de- maneira
fi..siológiCa, como aconteceu no final do Governo do Senhor
Fernando Collor de Mello.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. E~ um aparte, nobre
Senador Wilson M3.rtins?

O SR. W.ILljÓN-~J_INS_:- OU:\:.!' V. E~.
O Sr. Ronan "Tito - V. Ex~ fez referências aos Ministros
que foram empossados e ao novo Governo, principalmente
aQS nos~os ~~~~!_~~parlamento. Quero corrob_qrar com to.do

,
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nas. e da política concreta, o Senador Fernando Henrique
esse apc?,~~ que V. Ex: empresta :aos nossos co~eg~s, e aduzir
a satisfãção e o regozijo deste Parlamento, na medida em
Cardoso em muito engrandeceu esta Casa e, certameiite, irá
que vê colegas'itOssos que ·saem do Congresso, cOm a expeproduzir o mesmO no Itamaraty.
riência adquirida na luta política, e vão agora assumir Ministé- _ S.- Ex~ leva uma nov;::., raciç'!)alidaQ_~ àquele Minist~rio.
rios. _Não há oUtra maneira de se f~r: polítíca a não ser . Afirmou dar prioridade aO comércio exterior_..Isso é funda~
com os políticos. Ao discurso de V. Ex~, sempre sereno e
mental. Como tamb.ém o será a profissionalizaçãfJ da área
profundo~ gostaria de acrescentar algo muito particular a mim
de cooperação internacional, com a redução de. burocracias
e a Minas Gerais. Tivemos resistência por parte da imprensa,
inúteis que nos- fazem perder recursos iotern_a_cion~is_ impor~
, a imprensa sempre resiste. Buscamos sempre super-homens
tantes e atrasam projetes fundamentais à Nação.
.
para nos representar nos Ministérios; para dirigir a Nação
Outros ministérios estão sendo compostos, mas a marca
e muitas vezes, açodadamen_te, tecem. comentários de nossos
da esperança estará depositada em todos eles.
.
Ministros, sem que lhes tenha sido dada, ainda, oportunidade
__ Sr. Presidente, o Brll'Sil está mudando. Nossa_ esperança
de mostrarem o que são. Quero falar particularmente de Mu~
está na continuidade desse_ processo. O Brasil espera muito
rilo Hingel, de Juiz de Fora, professor 1:1niversitário, do MDB,
do novo Governo. Torcemos para que tudo éOn:tribua para
ex-Presidente do PMDB, candidato à prefeitura pelo PMDB.
-0 sucesso do mesmo. Será- a v1f6ria dó 1'aís', -a _consagração
O PMDB de Minas Gerais muito se orgulha dê Murilo Hingel.
de valores éticos, o alvorecer da cidadania. ·
-Tenho certeza, nobre Senador, que S. Ex~ __fará, sem dúvida
·
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
nenhuma, uma bela gestão, uma gestão serena, correta e aus~
~ra. Enganam~se aqueles articulistas q~e pensam que s6 podeCOMPARI::<..EM MAIS OS SRS. SENADORES:
mos pinçar grandes homens, homens capazes, dentre esses
Alexandre
Costa ~ Almi_r Gabriel - Carlos Patrocínio
que estão todos os dias nas páginas dos jornais. Murilo Hingel
-Cid Sab6ia de Carvalho -CoutinhO J~ge -'-.Óario Perejra
é um intelectual, é um homem erudito, que conhece de filoso,;__ Diiceu Carneiro..:..... G3ribaldiAlvês Filho--=.:.. Gerson Camafia da educação, que tem seus projetas de educação. Tenho
ta -Hugo Napoleão - Iram Saraiva - JOão,-caimon as maiores esperanças no Ministério que ele hoje encabeça.
Jonas Pinheiro- Josaphat Marinh-o -José Fogaça- José
Neste momento, levo meu abraço a todos os Colegas do ParlaPaulo Bisol- Júlio CampOs- Lucfdio Portella-:- ,Mansueto
mento, do PMDB, do PSDB, do PFL, ou de outros Partidos
de Lavor -Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto
que, neste instante, assUniern, sob a expectativa de todo o
-_:_:. Meira Filho - Ney Maranhão - Odacir Soares-- Rai~
povo brasileiro, esse Governo de .transiçã_o, porque- te-mos
mundo Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar.
muita esperança e razões fundadas para ter esperança. IntroO SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) --'Sobre
meti-me no discurso sereno e profundo d_e_V. Ex~ para desejar
·a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'l''SecretárlO.
ao meu amigo, ao querido Presidente d.o. PMDB de Juiz de
Fora, ao militante político que sustentava sua militância e, - - --É lido e aproyado q_ seguinte
ao mesmo tempo, a cátedra universitária, 'Daquele tempO em
. REQUEIUMENTO N• 745, DE 1992
que ser do PMDB era pecado mortal 7 _e o fazia cóm estoi~
cismo, nunca com a bravata-, sucesso na nova missãq. Tenho
Nos termos do a!t. 43, inciso ii -do-Regimentq In~rno
também, como V. Ex\ uma esperança muito grande na recudo Senado Federal, requeiro ·Que sejam considerados como
peração da nossa economia. Vivemos um periodo em que
ticenças os períodos de 1o a 8 e de 10 a 29 de setembro
nos foi inoculado _- chego a pensar que foi introjetado em
de 2 a 9. -âe outubro do corr~nt_e ano nOs quais me ausentei
nosso País- o pessimismo total, que esse País não_ dá certo.
.dos traballios da Casa.
·
·
Até se -criou, por parte de alguns, o·_slogan: "Eu acredito
Sala das Sessões 7 de outubro de 1992----,- Seriador Eduar~
no Brasil". Pelo amor a Deus, não acreditar neste País, isso
do MatáJ:azzo_ Suplicy.
.
brada aos céus! Acreditamos e agont vamos faze_r..a. nossa
... O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Aproprofissão de fé. hipotecando' o nosso ;apoio ao Governo do
viidõ o requeriment9, fica_ concedida k'licença solitiJ~da', nos
ex-Senador, do honrado Presidente Jtam.a.:ç fr::anco que,tenho
termos du ar_t. 43. inciso II, do Regimeilto Intemo_.
certeza, não só fará um governo honesto, mas fará um Go~
vemo austeró, com-o é do gosto dos minefroS:. Agradeço a .
Os~: PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) _:_·ÉsgoEX' a_ oportunidade do aparte.
·
tado o tempo destinado ao _Expediente.
Passa-se à
. O SR-'WILSON MARTINS~ N!ilire Colega Rorian Tito,
ibero diz.,, V. Ex~ Dão Se intrometeu ·no' meu discursO, mas
ORDEM DO DIA
nele ingressou com palavras da maior opOrtunidade. V. Ex~
trouxe uma·· excelente_ contribuição para o pronunciamento
-sobre a mesa, requerimento que será lido pel() Sr. 1•
que estou modestameD.te sustentando neste instante. Muito
Secretário.
-! ·
obrigado.
V. Ex' trouxe uma contribuição especial, principalmente
É lido e aprovad_o o seguinte
no que toca à postura e ao pérfil do Ministro da Educação,
REQUERIMENTO N• 746; DE 1992
professor em Juiz de Fora, que V. Ex' atesta Ser uln grande
estudioso de filosofia, ·com projetes sobr:e educação. Por_ isso
_ Nos. termos do art. 175~ alínea d, do Regimento InterJJ.o,
tudo, estamos seguros de que fárá uma administração efiCien~
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim do que as m.atérias
te, tal como o nosso País necessita neste momento. Muito
constantes dos itens n~ 2 e 1 sejam submetidas ao Plenário
obrigado.
em penúltimo e último lugares, respectivamente.
Nossas relaçOes eXteriores estão sob o comando de um
Sala das Sessões, 7 de 01,1tubrO de 1992, -:- Garjbaldi
1
, · ~_!eJ~ctual de _grande envergadura. Homem da,s ciências buma- · Alves Filho.
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o Projeto de· Lei da Cânlara n.,.65. Entretanto, na apreciação·
do Projeto de L_ei da Câmara n"' 65~ que tratava da Reforma
Agrária, ·o Plenário entendeu que esse projeto deveria ser
apreciado
de forma separada. É o que está ocóriendo agora.
de 1992, de autoria d<;> Senador Esperidião Amin, solici..:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por esta razão ele estatando, nos termos do art. .172~ inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão, em O[dem do Dia, do Projeto - ria Vqltando à Comissão de Cons~ituição, Justiça e_ Cidadapia.
de Lei da Câmara n' 33, de 1992 n' 3.759, de 1989,
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Estaria
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a profis-·
voltando àquela Comissão.
são de guia de turismo e dá out~as Piovidências.
Em votação o requerimento.
Em votação o fequ-erimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1992, será incluído
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Item
em Ordem do Dia, -ópórttinam:ente-.
O Sl<."Plli!.íDENTE (Garibaldi Álves Filho) -Será
feita a inVersão' solic~~~d,a-lassarse à apreciação do item 3.
. Votação, im turno único, do Requerimento 0."' 70S,

5:

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Item
4:

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 77, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Nelson Wedekin e outros
Srs. Senadores, que altera:-o-caput do art. 4"' da Lei
n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre
a concessão -de subvenção económica n·as ·operações
de crédito rural. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140, letra b, do Regimento Interno,
-designo o nobre Senador Nabor Júnior para proferir parecer
em plenário.

Discussão, em tUrno único, -do Projeto de Lei da
Cârnara 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 parecer).
A Presidência esclarece ao PlenáriO qüe a matéria-tramitava em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n9 65;
de 1992, aprovado na sessão ordinária do dia 2 de setembro,
próximo passado, e teve parecer pela prej'udicialidade. Entretanto~ o Plenário deliberou, naquela oportunidade, pela rejei-.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir
ção da :Prejudicíalidade do referido projeto, determinando
_parecer.) - Parecer da Comissão de Assuntos Económicos,
que a matéria tivesse tramitação própria, e adiou a discussão
sobre o P.rojeto de_ Lei do Senado n 9 77, de 1992, qüe altera
da proposição para a presente sessão.
o- rilput do art. 4"' da Lei n"' 8.427, de 27 de maio de 1992,
que "dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
operaçõ~s de crédito rural".
De iniciativá -do -SenadOr -Neison- WedCkin, coin o apoiaÉ lido o seguinte
-menta de mais seis membros desta Casa, foi encaminhado
à decisão, em caráter terminativo, da Comissão de Assuntos
REQUERIMENTO N• 747, DE 1992.
Económicos, o Projeto ,de Lei n9 77, de 1992, que altera o
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento Interno, caput do art. 4' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992. ·
A re~erida Lei dispõe sabre a concessão de subvenção
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara 1.
económica nas- operações de crédito rural, e no seu art. 19
n' 92, de 1991, constante do item 4 da pauta, a fim de que
aUtoriza o Pod"et Execu.tivo a ~quàlizar os preços e as taxas
seja encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, t.endo em vista a decisão do Plenário, de juros incidentes sobré aquelas operações.
considerando o Projeto nãO prejudicado pela deliberação soO caput do art. ~4"' que se pretende alterar tem
bre o Projeto de Lei da Câmara n"' 65, de 1992, com o qual
a seguinte redação:
tramitava em conjunto~ .
"Art. 4~ A subvenção de equalização de taxas de
Sala das Sessões; 7-de outubro de 1992. -Jonas Pinheiro.
juros ficará limitada ao diferencial de taxas entre o
custo de captação de recursos. acrescido dos custos
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,,pela ordem.
adminiStrativos e tributáriOS a que estão sujeitas as
instituições financeiras oficiais, 'nas suas Operações ativas, e os encargos cobrados de tom.ador final do crédito
. O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Concedo
rural."
a palavra, pela ordem, ao nob~e Senador Jutahy_ Magalhães.
No parágrafo único desse artigo ficaln estendidos os beneO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB ~ BA. Pela
fícios aos produtores rurais que co_ntrafram . empréstimos a
ordem.) -Sr. Presidente, eu gostaria que V.Ex• me inforpartir de 1"' de julho de 1991, nas instituições financeiras oficiais
maSse qual foi a tramitação desse projeto, -se ele passou pela
federais.
Comissão de .ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, se houve disA proposta sob exame faz incluir na operacionalização
cussão, votação, se foi aprovado ou não nesta Comissão.
do novo instrumento as cooperativas de crédito, em todo o
território nacional, e as instituições financeiras-ptivadas, nas
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -A Presilocalidades onde inexistam agências de bancos oficiais e/ou
dência informa a V.EX' que esse projeto tramitotcpela Comis_de_ c:ooperativas de crédito.
são de Constituição, Justiça e Cida<UpJia,_ em conjunto c.?~
o

----

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

.8006 QUinta-feira 8

pela

Tal inserçãO é jtistifiCáda
neceSsidad'e de ser ampliado o espectro de abrangência da medida, beneficiando todos
os prodútOres rurais usuárioS da política de crédito rural e
da política de garantia de preços :mí,pimos, independente da
sua localização de traba_lho.
Cabe lembrar, a propósito, que, por ocasião da _votação
do Projeto de Lei da Câmara n' 37, de 1992, do qual se
originou a Lei n'-' 8.427/92, ficou acordado entre_ o ExecutiVo

e o Legislativo que as cooperativas de crédito figurariam,
no próximo ano agrícola, no contexto_ das institUições finan-·
ceiras passíveis dos_ recebimentos de subvenção para a equalização das taxaS de juros.
Recebeu o PLS n'-' -77, de 1992, uma elnenda de autoria
do nobre Senador _Henrique Almeida, ciue propõe a inclusão
de todo o sistema financeiro nos benefícios da subvenção objeto da Lei n' 8.427/92. A pressão que tal decisão exerceria
sobre os recursos advindes _dó T escuro Nacional nos leva a
opinar pela sua rejeiçãO.
_
Entendemos, como autor do PLS n9 77/92, que o fortalecimento das cooperativas de créditu e a extensão a elas de
qualquer benefício Cp..ie-env-Olve os produtores rurais associados, são elementos cruciais para o desenvolvimento do setor
agrícola, setor este que tem acumulado sérias distorções no
correr dos anos, fruto das políticas macroeconômicas adotadas
ooP~.
__
_
.
Não pbstante concordarmos com o mérito da_proposta,
resolvemos oferecer emenda substitutiva contendo alteração
formal do artigo que se quer substituir, sem que o seu conteúdo
seja afetado. Tal decisão Jem o intuitO c;le cOlaborar para
o aprimoramento do presente projeto que eSperamos venha
a contar com o beneplácito dessa ComissãO. Em razão do
exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n" 77, de 1992, nos termos do seguinte:
SUBSTITUTIVO
Art. 1' O caput do art. 4' da Lei n' 8.427, de 27 de
maió de 1992,-passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido de um parágrafo, remunerando-se como § 29 o seu atual
parágrafo úniCo; -- c

-

" Art. 49 A subvenção de equalização das taxas
de juros ficará limitada ao diferencial de taxas entre
os encargos cobrados do tomador final de crédito rural
e o custo de captação de recursos, acrescido dos custos
administrativos e tributárioS á que estão sujeitas, nas
suas operações ativas, as instituições financeiras oficiais
e as cooperativas de crédito.
..
_ -· .
§ 1" Farão jus à subvenção de que trata o caput
deste artigo as _instituições finan_ceifas privadas localizadas em vilas. distritos, muniCípiOs ou cidades onde
não existam ãgêil.cias de instituições finançeiras pficiais
e de cooperativas de crédito.
§ 29 A subvenção económica a que se refere este
artigo estende-se aos empréstimos concedidos, a partir
de 19 de julho de 1991, pelas instituições financeirasoficiais federais aos produtores rurais."
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições e-m-contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- O parecer é favorável ao projeto nos termos do substitutrvo que
oferece.
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A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões orainárias, a fi~ d;e receber emendas, nos termos do art. 235,
item II, letra d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Item
2:

Votação, em turno único, do ProJe-to de Lei de
Senado n9 318, de 1991-Complementar, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que determina os casos em
que as forças estrangeiras possam transitar pelo territó~
rio nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente da República, independente da autorização do Congresso Nacional, no_s termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II
e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n' 285, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e_ Defesa Nacional, favorável ao projeto com emendas que apresenta de n<?s
1 a 3-CRE, e voto em separado do Senador Jarbas
Passarinho.
.
-··
A discussão da matéria foi encerrada _n_a se$são ordinária
do dia 22 de setembro último_.
Em votação.
A Presidência esclareCe-_ao Plenário que, nos termos do
lisposto no art. 288, inciSo III, alínea a, do Regimento Interno,
a matéria depende, para a su_a_aprovação, do voto favorável
da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrónico.
Em votação o projetO.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para
que se processe a votação,
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
An-tóniO Mariz
Beni V eras
Carlos Patrocínio
Cbagas Rodrigues
Dario Pereira
Esperidião Amin
Francisco Rollemberg
Jarbas Passarinho
João França
João Rocha
JoSaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
Jutahy Magalhães
Magno Bacelar
Nabor Júnior
Nelson Wedekin
Paulo Bisol
Ronaldo Aragão
- Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Wilson Martins
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Gerson Camata
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o SR. PR~QENTE (Garibaldi Alves Filho) -Todos
os Srs. Senadores já votaram'? (Pau:;a.)
Vai-se proceder à apuração.
_.
Votaram SlM23 Srs. Senadores, e NAO 1.
Não houve ãbStenção.
Total de votos: 24.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Igualmente, fica adiada a votação do primeiro -üeril- da
pauta.
É o seguinte o item cuja votação" fica: adiada:
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N'' 76, DE 1992
(Em regime de urgéncia, nos termos do art. ~36, b, do
Regime-nto Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que Susta a aplicação do caput do art. 13 da
Lei Delegada n"' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
.
Parecer, proferido em Plenário, Relator:_ .Senador Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substit_u_tL'{.o que
oferece.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves FÜho) -Está
esgotada a matéria constante da Ordem ào Dia.
A Presidência coriliiilica que recebeu da Prefeitura Municipal de São Paulo o Ofício n• S/48, de 1992 (n' 3"67192 na
origem) .. solicitando, nos termos da Resolução n 9 36, de 1992,
do Senado Federal, autorização para contratar operação de
crédito para os fins que eSpecifica. ·
- ·
·
A matéria será despachada à Corriis·sao de Ass-untos Econóniicos.-- -- - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o_seguinte discurso.)- S"r. Presidente, Srs. Senadores, confesso à Casa que venho à tribuna assaltado por uma grande
dúvida: a dúvida do dever a cumprir. Tenho a consciência
de que o grande movimento popular que afastou o Presidente
Fernando Collor náo pode ser frustrado por novo·s erros. O
caso que trago aqui é pessoal; trata-se, sobretudo, da ética
política, a ética pela qual as Instituições se bateram e o povo
foi às ruas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há notícias de que o Senador Hugo Napoleão será nomeado Ministro das Comunicações. Um Ministério dos mais polémicos; Onde predominam
cartéis e onde a opinião pública muitas vezes é manipulada
pelos poderosos.
Diante desses fatos, aqui estou para falar à Nação e ao
Presidente Itamar Franco, que merece o nosso respeito e o
apoio de toda a classe política brasileira.
·
Sr. Presidente, no dia 29 de outubro, adquiri uma: agência
de turismo. Comprei-a para minha esposa, após responder
a um anúncio no jornal. Quando foi vendida a agência, fui
procurado neste plenário pelo nobre Senador pelo Piauí, Hugo
Napoleão, que me abraçando disse: "Estou muito felíz por
essa transação. A empresa é da minha senhora e sei que
vai ficar-em boas mãos".
Na verdade, o fato de estar tratando com um senador
permitiu que eu facilitasse muitas cois3S e caísse, Sr. -Presi-
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dente, Srs. Senadores -usando uma expressão chula- no
conto-o-do·vígário. Logo após a compra, viajei para os Estados Unidos com a minha esposa e depois tive a desagradável
_ surpresa-de verificãi"- ciue ela estava sendo despejada, porque
a agê-ncia que compramos não pagava o·s aluguéis, não -tinha
contrato assinado. E çlaí vieram outros fatos: declarações de
empresas aéreas afirmando não haver contrato com essa agência; ação judicial para despejo por falta de contrato e de
pagamento e uma série de coisas que posso provar.
Mas o pior, Sr. Presidente,. é que o Senador Hugo Napoleão declarou à imprensa que a esposa dele não era parte
interessada no assunto, era apenas ·uma das sócias da firma.
Na verdade, era sócia majoritãi'ia. E através do comunicado
que S. Ex~ me feZ aqui e das minhas tentativas para desfazer
o negócio, S. Ex~ não pode dizer que estava alheio ou que
sua esposa não era sócia.
Com relação aos funcionáriOS que-iião- eram da casae a partir daqui vou me ater apenas ao fato da étiCa política
-o Senador Hugo Napoleão fez uma carta aos Srs. Senadores
em- que dizia que todas as notícias que se relacionavam ao
caso eram mentirosas. Mas vou desmenti-las porque o Sr~
· Hugo Napoleão faltou com a ética, com a dignidade e o respeito para com os seus pares.
''Prezados Colegas,
Consoante meu .telegrama do dia 9 deste mês, venho apresentar-lhes os esclarecimentos que prometi tão
logo o pronunciamento da Justiça a rç:speito da venda
de uma empresa de turismo tida como irregular:
1. Não sou nem nunca fui proprietário ou cótista
da empresa de turismo, nem negociei ou participei de
negociações com vista à alienação da firma em questão.
2. Minha esposa era uma das sócias, mas tampouco
tomou parte dos entendimentos da venda.
Posso assegurar também que nunca h ou ve nos quadros de trabalho da dita firma funcionário do Senado
Federal, nem ali foram utilizados material da Casa que
tenho a honra de representar.
-- Finalmente, ontem, para min~a satisfação, o Dr.
Juiz de Direito da 9~ Vara Cível do DiStritO- Federal
decidiu. entre outras coisas, formalizar o contrato de
compra e venda regularmente. IdentificoU no meu arrolamento, como testemunha, a tentativa de alimentar
brigas político-partidárias e que a isso não se pi-estava
a Justiça."
Vamos ao item 1: a esposa do Senador Hugo Napoleão
detinha mais de 90% das ações.
Item 2: o Sr. Caetano de Moura Carvalho tinha uma
procuração de gerente da firma e o Sr. Ivo Borges de Lima
era o sócio gerente intermediário das ações.
Tenho em mãos uma carta do Sr. Presidente _desta Casa,
Senador Mauro Benevides, com o seguinte teor:
"Em atendimento à solicitação formulada por V.
Ex~ transmito as infonnações ~eguintes:
Os Srs. Caetano de Moura Carvalho e Ivo Borges
de Lima foram admitidos no Senado Federal; o primeiro, em 6-10-90; e o segundo, em 2-5-89, i:to cilrgo de
Secretário Parlamentar, com o salário de 777 mil e
536 cruzeiros, ao qual sonlam--Se Gratificações de Atividade Legislativa e salário-famflia."
As duas pessoas são funcionádas do Senado Federal.
Posso, também, assegurar que houve unia decisão- da vara .
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cíVel, que julgou o proceSSO válido. Não é verdade, Sr. Presidente e Srs. SeaaOOres. O processo continua na Justiça, tendo
a sua tramitação procrastinada, porque as citações não são
recebidas na casa do Sr. Hugo Napoleão. Sempre que o Oficial
de Justiça comparece, dizem que ele não mora lá, que a senha.ra Leda não mora naquela residência.· Está sendo citado com
hora marcada.
Igualmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, existe nesta
. .Casa um processo de inquérito administrativO ·que solicitei
ao Presidente do Senado, há alguns meses, e que não teve
andamento, porque o Senador Hugo Napoleão ofendeu-se
com a intimação feita por um funcionário da Casa que convocou a sua esposa para depor. Ela ali não compareceu; a minha
compareceu. Esse documento teve entrada na Casa em abril
de 1992.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento --dizia
eu no início -em que se procura passãr a·Hmpo -este País,
no momento em que um Presidente da República - e essa
foi a grande conquista do povo brasileiro - é puhido, é
passível de punição, não poderia a minha consciência calar
e deixar de denunciar à Nação brasileira a maneira como
se porta - não fiz essa denúncia antes, querendo preservar
a dignidade desta Casa- q .homem que poderá ser nome~do
Ministro das Comunicações do nosso País.
Sr. Presidente, não deverá ser punido apenas o pobre.
A Nação brasileira deu ao mundo um exemplo de democracia
e-consolidação das suas Instituições. Logo depois veio o massacre de São Paulo, que empanou um pouco o brilhantismo
dessas atitudes. Agora, vem a nomeação dos Ministros.
Não tenho a pretensão de influir na nomeação de quem
quer que seja. Mas a minha consciência jamais cãlaria, tendo
a possibilidade de advertir à Nação para a escolha de Ministros
que não dignificarão a administração Itamar Franco. Pelo
contrário, o povo não poderá ter suas aspirações, os seus
sonhos frustrados, mais uma vez, pela desídia e pelo fato
de nos ,Jitirmos em momentos como esse.
Assumo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a responsah' ...Je por tudo o que estou dizendo. O_prejuízo pessoal
é muito pequeno. Abro mão da imunidade, pa~a responder
criminalm~nte se essas informações não sãó verdadeiras.
Não poderia ficar tranqüilo, Srs. Senadores, perante os
meus filhos, o povo q-ue em mim votou, depois de uma campauha árdua. no Maranhão inteiro, pregando a moralidade, ao
calar neste momento.
O Senhor Presidente da República tem o direito de no·
mear quem quiser. Os homens de bem do PFL haverão de
apoiá-lo, sem ter que pagar um preço tão caro. -Essas são as minhas esperanças no Governo-Itamar Franco:
Espero que a Nação brasileira encontre os seus verdadeiros-caminhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

Durante o discurso do Sr, Magno Bacelar, o Sr.
Garibaldi Alves Filho, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O Sr. Levy Dias- Sr. Presidente, peço a palavrà pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Levy Dias.
I
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O SR. LEVY DIAS (PTB- MS. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para registrar a minha
presença, porque não estive presente na chamada eletrônica
·
anterior.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. EX' será
atendido.
Concedo a palavra ao nobre_ Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pioriuncla o seguinte -discurso. Seii! revisão do orador.) - Sr. President~
e Srs. Senadores, entre ontem e hoje esteve reunida a Executiva Nacional do PMDB, para tomar uma grave e importante
decisão neste momento da vida do País.
Juntamente com a Executiva Nacional reo.niu·se a Bancada do Senado, havendo uma importante, longa e exaustiva
reunião da Câmara dos Deputados.
O teMa abordado nessas reuniões é o tema central, o
mais importante que se debate hoje no Brasil, ou seja, o
encaminhamento e a sustentação do Governo de transição
do Presidente Itamar Franco.
O PMDB, Sr. Presidente e Srs. Senadores, após longas
horas de debate, de análise, de aprofundamento críticÓ sobre
a sua posição, sobre as suas responsabilidades e compromissos,
deu a público a seguinte nota da sua Executiva Nacional,
que passo a ler neste momento:
"A Executiva Nacional do PMDB, reunida para
exame da conjuntura política. após ouvir suas bancadas
_na Câmara dos Deputados e Senado Federal, e em
apoio às posições manifestadas por seu Presidente, de~
cidiu o seguinte:
-1_9- O PMDB reafirma a sua fidelidade aos princí- -plos éticos que ditaram a sua prática política- em todo
o processo que determinou o afastamento do Sr. Fernando Collor de Mello. Nesta linha, exige que se inten:sifique a apuração de todos os fatos e denúncias, ·até
final decisão;
2~- O PM:bB, ateitto às suas re·sponsabilid3des
e preocupado, especialmente durante o processo· de
impeachment, com a governabilidade do País, procu~
rará respaldar a administração do Presidente Itamar
Franco, fazendo-o motivado pelo interesse público e
nos termos das diretrizes partidárias permanentes;
39 - Esse apoio resulta do dever ético do nosso
_compromisso com a Nação nesta hora difícil qUe" nos
'empenhamos superar. Não se vincula a qualquer forma
de postulação ou contrapartida. Nossa participação,
se houver, decorrerá do alto critério do Senhor Presidente da República, e não de indicações ou vetos ditados por mero interesse partidário;
4' - O PMDB aguarda a definição do Programa
do Governo que se instala, na expectativa de que venha
ao encontro das aspirações nacionais, consubstanciadas
no desenvolvimento económico com justiça social.
Por fim, reafirma seU empenho por urna política
de efetivo combate à inflação e à recessão, enfatizando
a necessidade da urgente recuperação do poder aquisi..
tiVo dos salários.
Brasília, 7 de outubro de 1992."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa nota dá. com precisão
e inteireza, qual a exata posição do PMDB dian~e do novo
GOverno que se instala. Este Partido reuniu as suaS Bancadas
da Câmara e do Senad_o, encam~J?.h~u ~s de_cisõe.s_ das duas_
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O Sr. Mansneto de Lavor- Permite V. Ex·Ú~ aparte?
posição ·naquilo que está ,consubstanciado na nota emitida
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Pois não. Ouço, com muito
pela Executiv~ Nacional.
prazer, o aparte de V. Ex~, nobreSenadorMansueto de Lavor.
A respeito dessa.nota, gostaria de fazer algumas observa_ções, quase que uma espécie de interpretação ou-soa-exegese
O Sr. Mansueto de Lavor - Nobre" Senador, a leitura
politica.
desta nota que V. Ex(&) faz da tribuna do Senado e a sua
Em primeiro lugar, parece-me que fica claro, nessa nota,
conseqüente divulgação - e esperamos que tenha a devida
que o PMDB. opta por uma ética da responsabilidade, de
divu~gação pelos órgãos de comunicação de todo o País compromisso. O PMDB tem claro para si, como Partido,
vem trazer uma resposta, de um lado, à base do PMDB,
como· organizaÇão popular- aliás, comO·o maíór partido
à militância do Partido e a todos os simpatizantes do PMDB
nacional --que, nesta hora, não pode desertar do Brasil,
que se questionavam. Mas o que é isto? O PMDB, então,
das suas responsabilidades, dos seus compromissos._ _ _
é o principal responsável por uma mudança de Governo, mu- _
É pOssível até que partidàs menores; com-me'nor-repre- - dança_constitucional, se bem que, ainda, provisória mas uina
sentação no Congresso Nacional, com menor base de organi· mudança constitucional? E o PMDB quer fugir da sua responzação no- território brasileiro possam se dar ao _luxo de se Sabilidade, agora que atirigiu esse- objetivo, junto com as deomitir ou de se evadir da responsabilidade de garantir o pro- mais-forças políticas do_ Congresso Nacional? Não'seria esta
çesso de transição.
uma grave Omissão, cõm cObranças posteriores? Este era um
O PMDB, no entanto, acredita que; dada a sua dimensão
questionamento que, de um lado, se fazia. Do outro 1ado,
política, a sua importância, O seu tamanho como partido polía: versão era diametralmente oposta: o PMDB não aceitou
tico de caráter nacional, como partido organizado em 4 niil
integrar o Governo do Presidente Itamar Franco porque está
e 500 municípios brasileiros, não tem o direito de, nesta hora,
de olho na eleição de 1994, porque o seu Presidente Orestes
omitir-se, E, assim sendo, o PMDB, assumindo uma ética
Quértia quer ser candidato e não quer se comprometer com
._de responsabilidade, entende qftt: é pfeciso respaldar o goveresse GoVerno de transição que, certamente, não vai poder
·DO.do Senhor Itamar Franco~
resolver os problemas do País. Havia a verSão anterior, do
Que isto fique bem claro": o PMDB está no apoio claro,
próprio Presidente afã.stado, Fernando Collor ·de Mello, que
inequívoco, explícito e_exp.i:-esso ao Governo do Senhor Itamar
dizia que "eles" - ao dizer "eles", referla.:se ao PMDB,
Franco.
PSDB - querem o poder, querem toma_r o poder de quem
O PMDB decide, pela unanimidade da sua Executiva
foi eleito por 35 milhões de votos. Essa versão foi levantada
Nacional, ouvidas as Bancadas da Câmara e do Senado, dar
antes mesmo do resultado a que chego~ a Câmara dos Depusustentação poJítica ao Governo Itamar Franco. E o fãZ porque
tados, dando licença para que o Senado processasse o Presisab~ que esse apoio decorre da sua responsabilidade, dos
dente, licença que o levou ao afastamento. Diante de.ssas
compromissos gerados a_o longo do processo político que ~erOu
três_ verSões, essa nota é realmente importante, traz esclareci~
o impeachment do Presidente Feinando Collor de -Meflo. mentos. O primeiro ponto é o fato de que tanto o PMDB
não bus-cava o poder - é legítimo uqi Partido político buscar
Mas é iri:Iportante_que se ressalte aqui que o apoio do
PMDB está, neste momento, motiVado pelo ínteressê Püblico
o p6der sempre. mas não nessas circunstânciaS ou aproveitandõ-se-dessas circunstãncü1s- que nãO-qüebrou lanças por
e nos termos das diretrizes partidárias permanentes: O apoio
que resulta do dever ético de nosso compromisso com a Nação
ministérios, por cargos no Governo. Em não lhe sendo conce-:
não exige nada em troca. É muito importante ressaltar essa
ctj'dos' esses cargos, o Partido não se afasta da sua disposição
parte, que considero o ponto nevrálgico da nota oficial da
de .apoiar o Governo Itamar Franco. Essa é Uma questãO
Exéc\ltiva Nacional do PMDB: o PMDB está apoiándo o
qut me· vai parecer, de__ agora para a frente, tranqüila. Esse
GoVerno e· nada lhe éobra erri -cOntrapartida. Não reivfudica,
eselarecimento é fundamental: não foi para assumir o poder
não pede; não exige e ríão' Solicita ao GOverrio- tii:ri.a pàrticique ci nosso Pãrtido, o PMDB, foi o primeiro signatário da
pação·nos quadros da Administração Federal.
petição que criava a CPI do PC Farias; não foi para assumir
o poder que o PMDH ofereceu o maior coDtingente~de votos
A participação do PMDB, se houver, será resultado, será
deCOrrên'cia de uma ínícla:tiva- do Preside.nte da -República.
favoráveis ao íní~;io do processo de impeachment contra o
Ao' Presidente da República fica, portanto, a inteira liberdade
Presidente ~astadó, FernandO; Collor de Mello. Em segundo
para compor o seu Ministério como qUiser. -o-PMDB não
lugar - aí vai resposta ao próprio Partido, mais do que à
se exige um s6 ministério qúe sejã.? n'ão reiVindlcã;-Oão pede
própria opiriião pública naciOnal- o PMDB não térgiversou;
e não cobra.
através da sua Comissão Executiva Nacional, principalmente
através do seu Pres_idente, não se omitiU na questãO da compoS~ .o Presidente Itamar Franco entender que não cabe
sição do _Governo. O que o_ PMDB não poderia fazer era
ao PMDB ocupar nenhum setor da Administração Pública
distribuir Ministérios. Essa atribuição é exclusiva, por força
Fed~ral? este Partido terá todos_ os inotivos e razões para
do nosso sistema presidencialista, do Presidente Itamar Francofltinuar dando apoio e sustentação política a esse Governo.
ça. Se Sua Excelência achou p·or bem aceitar as renúncias
aqui tio Congresso? nas ruas e onde quer que seja. O Partido
<los Ministros do Governo anterior, ao invés -de aguardar o
quer· assumir inteiramente, da cabeça aos pés, a responsa~
ítsultado do processo de impeachment, nomeando desde já
bilidade de fazer com que este Governo chegue ~o seu destino,·
riovos Ministros, ~ssa é uma tarefa gue se lhe atribui. Vale
aos seus objetivós, que são seguramenre garantir o procesSode transição até 1994 ...Ma~ principalmente nesta hora, nesse ressaltar que o PMDB oferece sua contribuição sem iritegrar
o Governo. É verdade que o PMDB tem um programa, uma
tianse que estamos vivendo quando o processo de impeachproposta para o País. E, evidentemente, o que estamos defen~
ment ainda está correndo no Senado, é especialmente neste
dendo -- condição sbte qua non _para apoiarmos não s_ó o
JilOmento que entendemos, n6s do PMDB, que este-Governo
Governo do· Sen1_tor Itamar Franco, mas qualquer Governo
-pTecisa ser apoiado, precisa ser sustentado, precisa ter o respal.::....·é a formação de um pacto, por mais desgastada que seja
: do político dos partidos sérios e conseqüentes deste País.
~anca?as na.Executiva NaciOnãl e acabou por unificar a_sua
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essa pala'll'a: o nosso 'I~artido deferide' Pois' um acordo nacio-

nal, um pacto, uma aliança,,ou c_omo_queiram chamar, desde
que a soci.edade1Jrasileira possa determinar as prioridades
a serem executadas pelo Governo Itamar Franco, que, mesmo
quando se confirmar é:m caráter definitivo, terá'iim CuriO-Pego, não irá equacionar todos. os gravíssimos problemas deste
momento. Essa nota deixa clara a posição do PMDB, e é
preciso que ela chegue à opinião pública para evitar distorções;tais como a de que o PMDB v~tou o Sr. José Serra
para Ministro da Economia. Ora, nãO é posSíve1! Por que
vetar? Em primeiro lugar, o Sr. José Serra tem toda competência para ser Ministro da Economia. Em segundo lugar,
se o PMDB não estava reivindicando ministérios, não havia
razão para impor Veto.a qualquer pessoa, Aí está a composição
dos Ministérios; com as forças políticas que O.Presidente Ita:mar Franco quis convocar. Esse é: pórtanto, o Governo do
PFL, é o Governo do PSDB, é o Gpvetrió -ao PDT, é o
Governo do PSB, com o apoio do PMDB._ A opiniáo pública
pode ficar tranqüila, porque o PMDB, que já anunciou seu
apoi_o tantas vezes~ através de V. Ex•, que. além de Senador,
é Vtce-Presidente Nacional do. Partido, reitera o apoio ao
Governo Itamar Franco. Não há por que duvidar desse apoio.
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador Mansueto de Lavor.
Veja V. EX': a grande importânCià da nota do PMDB
está no fato de que '! r~ferido Partido é o primeiro a se reunir,
a nível de Bancada, de Direção Nacional e de seu órgão mais
alto. a Executiva Nacional, para decidir forntalmente- Portanto, uma decisão cabal- apoiar o Governo Itamar Franco.
Não se trata do fato de Q PMDB já ter Mi_nistros ocupando
funções no Governo; trata-se do fato de que o Partido decide
apoiar este Governo e dar-lhe inteiro respaldo no âmbito
parlamentar e no âmbito político mais amplo e irrestrito. Isso
decorre da consciência da responsabilidade que temos; é pura
ética de responsabilidade.
, Além disso, é importante registrar - essa é a reflexão
que queríamos fazer~ que há aqueles que dizem que o PMDB
poderá ser convidado a participar de miD.istérios já sem importância, porque os mais importantes já foram destinados pelo
novo_ Presidente ~a República.
Ora, essa nãQ é uma ques.tão fundamental para o PMDB;
não é sequer lima quest~o cogitãvel. Em outras palavras, o
PMDB já está no apoio ao Governo Itamar Franco, independent_e. de_ qual_quer contrapartida, independente de qualquer
parttctpação em cargos ou ministérios. Há quem pergunte:
"E se o Presidente Itaniar Franco eventualmente convidar
um Membro do PMD B para integrar o seÚ. Ministério?" Por
essa nota, a resposta é- clara:se o Pr'!::sidente Itamar Franco
.convid(lr t«t peemedebista para integrar o seu Ministério,
'isso estará rio bojo, no contexto natural de uma posição maior.
Qual é a poSição maior? É a de dar pleno e total respaldo
ao Govemo. Itamar -Franco. A participação de um membro
do Partido e~ algu~ ministério ~ão é mais do que parte
desse todo, nao é mats do que parcela desse conjunto maior,
que é a decisão do Partido dê CQlocar-se numa posiçãÓ de
susten.tação política do Governo Itamar Franco.
• Portanto, a preseriça de um peemêàebista no Ministério
Itamar Franco não muda nada dO que está aqui; não acrescenta
e não exclui. Ou seja, se houver um peemed~bista ocupando
eventualmente uma posição no Govem_o Itamar franco, jsso
será meramente parte ou decorrência natural ou simples dessa
propositura básica; central e essenc.ial de dizer que o partido
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:se compromete com essa postura de procurar, por todos os
meios, garantir ao Governo Itamar Franco viabilidade pó lítica
e institucional. Não cremos que qualquer outra. postura seria
responsável.
-Há quem diga também que o PMDB ficaria com um
número pequeno de ministérios se houvesse convites a m~m
bros do Partido. Ora, se neste mOmento, se nesta hora grave
d~ vida nacional, quem quer que seja, seja que partido for,
vter a mensurar a participaÇão em cargos ·ou em funções minis~ ·
te riais como critério para assumir as "responsabilidades perante
a história e perante o futuro que nos cabe neste. mo.me_pto,
não é um partido, não é u:ma organização política digna do
seu povo e digna do que fez esta Nação.
Acredito até que seria mais tranüílo e confortá.vel para
o PMDB que nenhum convite viesse. Falo isso não para fugir,
não para resistir, mas falo issO s6 para· acentuar_ que independe
de participar efetivamente, independe de estar assentado no
M,inistério Itamar Franco, julgamos que o ônus._o.u o custQt
oti a decorrência política do que aconteceu neste País. é dos
partidos políticos sérios, conseqüentes, responsáveis, que não
podem fugir desta incumbência que historicamente lhes está.
destinada.
E foi por isso que- o PMDB assumiu essa posição.
Diz a nota:
"Nossa particípação, se houver, decorrerá do alto
critério do Senhor Presidente da República e não de
indicações ou vetos (ninguém indicarem()S e ~ ninguém
vetaremos) ditados por mero interesse partidário."
Entendemos que o interesse partidário específico e_.egoístico não pode estar em pauta no processo instalado~ neste
difícil, complexo, amargo processo político em andamento
hoje no Brasil.
~
Se olharmos para o nosso quadro econóinico pfesente,
vamos ver um país en't frangalhos, vamos ver um país que
atinge taxas inflaciçmárias elevadas e crónicas, 1,m;:t país que
tem hoje um desequilíbrio fiscal assustador; uma incapacidade
de arrecadar, de poupar e de investir por parte do Estado
que é uma _coisa alarmante. O sistema produtivo no BraSil,
por falta de investimentos em ,infra-estrutura, vem_a~ingindo
níveis de atraso e de ociosida,de. que são d_ev.ast~.dor~_s,
Qual_é o papel do Governo Itamar .Franco?
Qual é o papel que um governo deve. cumprir nesse transe
da vida nacional, nessa passagem, neste rito de passagem
que hoje vem sendo cumprido?
Ora, o papel que um governo responsável deve cumprir
é o de transição. O novo G.ovemo que se instala não po_d_e
ter a pretensão e a veleidade de supor ou de imaginar que
Veio para realizar obras, para retomar_o crescimento económico, para cumprir um papel de grandes realizações no P~fs. -Não. Este Go_ve_rno não deixará talvez neJ:!huma placa-. Não
vai descerrar nenhuma placa de nenhuma grand~ obra. A
obra que este Governo poderá e deverá realizar possivelmente
não se traduzirá num ·gigantesco monumento de cimento e
ferro. Mas se traduzirá na conquista de taxas de,clinantes de
inflação. Se isso.for atingido já é umfator muito importante
na conquista de tiro equilíbrio fiscal, da capacidade de .arreq.dar, de poupar, de investir, de aperfeiçoar e qualificar os
serviços públicos e sobretudo na modernização e na qualificação do seu sistema produtivo, na competitividade do s_eu
sistema produtivo. Se o Governo lta{Ilar Fr~ncp ·preparar esses
patam.ares, preparar essas plataformas para o futuro, terá Curo. prido o seu grandioso,jnesqu~cível e marcante papel histórico.
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temos. agOra a obrigação de, com o Goyerno, sem O Governo,
àpesar do Goyerno, reconstruir a nacionalidade. A isso não
podemos nos furtar de nenhuma maneira e alegro-me em
ver V. Ex• assumindo esse compromisso publicamente.
-a dú\'ida, até com uma grande contundência, com uma grande
veemência, que este Governo nãó preteil~e-~utra coisa senã~
0 ~SR- JOSÉ FOGAÇA - Senador Beni Veras, posso
colocar o País nos eixos. Ou seja, não promete crescimento, ·dizer-lhe que a única informação que tenho, relativãffiefite
não promete milagre, não promete criaç6~s fantásticas;' proa essa pergunta ou a essa dúvida de V. Ex', é a de que o
mete, isto sim, buscar o ê.quilíbrio fiscal, que é sacrificial,
Senador Pedro Simon foi convidado form.almente pelo Presimas que é fecundo para o futuro económico do Brasil.
dente Itamar Franco, para desempenhar a função de Coorde~
Ora, se este Governo conseguir construir o arcabouço
nador Político do Governo.
mínimo, cOnseguir construir o cenário básico, o ambiente míConfesso a V. Ex• que não sei se essa coordenação política
nimo para a retom"ada do crescimento ec-.onômico! com a queda
se c-ons-ubstancia no exercício da Liderança do Governo aqui
do desemprego e com distribuição de renda, este Governo
ou em um cargo em nível ministerial-i\a estrutura do Gõ.vemo.
terá cumprido o seu papel perante a história, perante~ futuro,
Não sei explicar a V. Ex• essa participação em termos, digamos
perante a Nação, perante a República. Este Governo terá
assim, de organograma do. poder ou do Governo, mas_a inforintegralizado a sua dignidade republicana-se-assim--o fizer.
mação que ténho é a de que esse convite existe. O Senador
E é por isso que nós do PMDB estaríamos cometendo
Pedro Simon, pelo que vejo-e percebo, embora S. Ex~ não
um ato de deserção política e até de deserção moral se dissésme tenha dito, está disposto a aceitar.
semos que nada temos a ver com o que ocorrerá no Brasil
Com essa nota, a atitude do Senador Pedro Simon está
nos próximos dois anos e quatro meses. ~ão! O PMDB está
inteiramente preservada, acautelada, sustentada e patrocinada
dizendo que tem a ver e que assume as suàs responsabilidades,
pelo partido. Só o que não fará o partido será dirigir-se ao
participando ou não, porque essa é uma decis~o que não
Presidente Itamar Franco para dizer-lhe: queremos tal minissurgirá nem de indicação, nem de iniciativa, nem de veto,
tério. Ele não fará isso. Queremos que tal pessoa seja indicada
nem de atitude de qualquer natureza por parte do PMDB.
ou designada! O partido não fará isso.
O Partido, aO assumir a responsabilidade de ~r sustenO Sr~ :Sfni Veras- Permite-me V. EX~ um aparfe, nobre
tação e respaldo ao Governo Itamar Franco, no -casO do conSenador?
vite já feito pelo Presidente da República, tão-somente legitima essa posição. Portartto~ quando o Senador Pedro Simon
O SR- JOSÉ FOGAÇA -~Concedo o. aparte a V. Ex•.
assumir a função de Coordenador Político do Governo? será
O Sr. Beni V eras- Senador José Fogaça, nós passamos
o PMDB que estará lá com S. Ex~, no-seu pensamento, nas
por um momento muito- difícil na vida nacional, em que o
suas açóes e palavras. E nós~ aqui no Senado, seremos responPaís ·estava se estiólando moralmente, a tal ponto que provosáveis e vainos dividir os custos e os problemas daí advecou revolta em toda a Nação e o Parlamento teve a oportunientes.
nidade feliz de assumir o· papel de representante da nacionaDe modo que não há dúvida. A úriiCa coisa que precisa
lidade a fim de restabelecer os valores mais altos que são
fiçar~clara é que o PMDB não pediu, o PMDB não pleiteou,
necessários para que a democracia pos~a funcioifar ~ni~~~- o PMDB não reivindicou essa posição para o Senador Pedro
mente. Agora todos som-os· respo-nsá-veis pelo que fm fe1to.
Simon. Ela ~io por espontânea decisão do Senhor Presidente
Não podemos nos furtar à compreensão de que ca_usamos _da Repúb1icl. O PMDB está -digamos assim - acatando,
um transtorno à Nação~ transtorno necessário porque nãó
reconhecendo a validade dessa situação.
se podia mais continuai' Coinpacttúindo com o mar de lama
O 81" Beni Veras - Permite-me V. E~ complementar
que estava se derramando sobre todo _o País. Foi importante
o aparte..
_
a coragem de fazer isso, porque agimos basicamente movidos
por um sentimento étiCo, e era necessário fazer com que o
O SR- JOSt FOGAÇA- Ouço V. Ex•.
Poder Público tivesse um mínimo de compostura para que
O Sr. Beni V eras ___:_ Eu completalia dizendo que n<Ío
a Nação se sentisse dignamente representada por seus órgãos
é pequena a contribuição que.,...o_ PMDB pode dar, na medida
e institUições. Acredito que agora cabe a todos nós - V.
em que ele cede aO Governo um quadro do valor moral do
Er' destaca bem - com o Governo, ao lado do Governo,
Senador Pedro SimOn. O papel que teve nesse processo foi
ou apesar do Governo, reconstruirmos a _Nação, a sua respeit~
importantíssimo. S. Er. -repito -dispõe de condições mo-~
bilidade o seu funcionamento; de maneua a atender as condtrais, pessoais para dar grande contribuição ao Governo. Acho
çõe's mí~imas de que o País precisa p~ra viver~ e nã? podemo~
que dessa maneira já fica nítido o compromisso do partido
nos furtar a esse papel. A decisão do PMDB detxa-me um
com a construção desse novo Estado. Espero que isso se revele
pouco inseguro quanto a se ela vai realmente se oonsub~~nciar
na participação de outros grandes vultos do PMDB que posnuma participação efetiva para que ó País seja reconstruído
sam contribuir para que saiamos desse momento difíCil em
nessa fase. As afirmações de Y~ Ex• nos deixam um pouco
que nos encontramos.
mais tranqüilos. Se há o propósito de o partido pagar o preço
O SR- JOSÉ FOGAÇA -'--- Não tenho nenhuma inforque é necessário, que todos paguemo~ para que o País seja
refeito na sua respeitabilidade; se vacilarmos nesse compro- mação a esse respeito, mas posso dizer a V. Ex• que se acontecer não me ·surpreenderá, porque esta nota praticamente
misso, pensando_ em talvez preservar um direito futuro de
autoriza ou respalda que isso aconteça-. Se outros homens
crítica aí a coisa muda um pouco- de figura. Portanto, prefiro
acredi~ar no que V. Ex• diz e tenho certeza de que o partido . do nosso partido vierem a ser convidados, vierem a~ ser1 por
iniciativa do Sr. Itamar Franco, sensibilizados a participar
de V. Ex~ saberá, neste momento crítico da nacionalidade,
do seu GoVerrio, isso se dará na mesma perspectiva, no mesmo
· jogar sobre as costas a parte que lhe cabe no que ftzemos
até agora~ porque fomos nós que tomamos as decisões. E' prisma em que se está:_~ando a participação do Senador PeÇ_~ .•

Por isso, muito me apraz ter visto o Presidente da República e o Minís'tro do.Planejamento, o Sr. Paulo Haddad,
dech.rarem de maneira -l;JastcMte.expressa e sem deixar margem
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Simon, que fiÓ ]joje, depois de~ta nota e da. posição do partido,
assume, claramente', o seu p'osicionamento,-oseu papeL
Até então, o Senador Pedro SimOn nãda havia aceitado_
formalmente. Estava numa ajuda voluntária e informal ao
Presidente, ajudando-o_ nessa construção difícil, mas nunca

recebeu nenhuma designação formal para o que quer que
fosse. Ficou apeilas naqUele trabalho informal, na ajuda, e
acabou agora por decidir, creío eu ~ parece-me que isso
é público e notório-. agregar-se ao Governo Itamar Franco
na tarefa de Coordenador Político, o que para nós, do Rio
Grande do Sul, principalmente, muito nos honra.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Pois não, nobre Senador Ronaldo Aragão_<_
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador José Fogaça, V. Ex•
traz ao conhecimento da Casa .e daNação a posição do PMDB,
depois de discussão ampla e democrática dentro do partido,
e através da comissão executiva dá conhecimeilto à _Nação
da posição do PMDB com relação ao Governo ltarnar Fnmco~
Não poderia ser de .outra maneira. O maior pârtido do País,
que tomou, com outros partidos, a frente do processo de
impeachment na Câmara, não poderia se furtar e nem poderia
tomar uma atitude de avestruz. O_ PMDB diz à NaÇão -que
apóia o Governo Itamar Franco, que está ciente dás- dificuldades do Governo Itamar Franco, que vai dar a sua parcela
de colaboração e a_t~ de sacrifício para que Se tire a Nação
da situação em que se encontra._ o- P_~DB __vai parficipar,
o PMDB é cc-responsável, o PMDB assume-o _seu.- papel na
história, nessa transição por que hoje- passa a Nação e vai
lutar para que este Governo dê certo, com a sua colaboração,
com a sua atuação, com a sua reSponsabilidade. Então, o
PMDB- quero repetir, Senador José Fogaça- não pOderia
ter outra atitude a não ser esta: de um partido re.sponsável,
de um partido que tem também a sua parte nesse processo
de ida do Vice-Presidente, o Sr. Itamar Franco, para a Presidência, e o PMDB não poderia, de maneira alguma, dizer
que agora não tem nada com iss_o. Ele tem sim; o PMDB
vai procurar ajudar o Governo Itamar --no que 1he couber,
não poderá fugir à sua responsabilidade de_ participãção na
formação do Governo Itamar Franco. Então, gostaria de compartilhar com V. Ex~ a idéia de que nós, do PMDB, assumimos
essa responsabilidade perante a Nação. perante todo o povo
brasileiro.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Veja Senador Ronaldo Aragão,
o PMDB tem recebido críticas- e essas críticas eu próprio
tenho registrado junto à imprensa da minha terra, do meu
Estado - no sentido de que o partido, estando fora do processo, alijando-se dessa construção coletiva em torno do Presidente Itamar Franco, estaria pensando em 94. O Senador
Beni Veras fez também este registro: ficando fora, estaria
reservando a si um futuro direito de crítica e, quem sabe,
credenciando-se para 94.
Senador Ronaldo .Aragão. no meu entendi_mento,~não
vaí haver 94 nos termos e nos moldes que alguns imaginam
ou sonham. Para mim, 21 de abril de 1993 é que vai Inodélar ·
1994; 21 de abril de 1993 é que va1 definir 1994. E acho
que-1994 será o ano da eleição do primeíiO-Congresso Parlamentarista neste País. Sonho com isso, luto por isso e mais:
a simple~ perspectiva de que venhamos a ter a implantação
de um regime parlamentarista, nesse futuro tão iine'diato e
tão próximo, tira- da vida brasileira todas as tensões, todos
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os conflitos, todas as ambições e transforma o processo político
num processo de convivênCia ·ae estadistas e não mais rium
conflito de caudilhos- ou de pretendentes à Presidência da
. República.
E é por isso qu-e, mais do que nunca, acho que o PMDB
acertou; acertou em defmir-se por partiCipar do GOverno Itamar FranCo, por ·apOiá-lo e acertou_em apostar que 1994 será
o ano em que se vái eleger o primeiro Congresso Brasileiro
no regime parlamentarista. E, com isso, acho que se reduzem
em 90% as graves tensões políticas que levam a impasses
e a situações insuperáveis, corno as que teinos vivido recentemente na política brasileira.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. E~_ uxri aparte_1

O SR. JOSÉ FOGAÇA--" Ariies ae encerrar, Sr. Presidente. __c_oncedo_m_ais um aparte ao-ilustre SenadorBeni V eras.
O Sr. Beni Veras- Desculpe-me a insistência, pO-rém
o assunto leva-me a tentar participar mais uma vez em seu
pronunciamento. Acho que, realmente, as esperanças depositadas pelo País no parlamentarismo, neste momento, têm um
grande valor para todos nós. Viemos de uma frustração enorme com esse presidencialismo, que, julgado pelo seu próprio
desenvolvimento, está comprovatlamente incapaz de responder às questões do País. Vimos aí oS últimos presidentes impossibilitados ou incapacitados de encaminhar bem os problemas
nacionais. A população está cheia de frustrações e, com razão,
porque quando ela revela, nas pesquisas de opinião pública.
o conceito que ela faz de nós, polític_os, do Presidente da
República e de outros mais, já fica muito clara a sua frustração
quanto à capacidade de suas lideranças de encaminhar os
problemas da Nação. Então, essa esperança que V. Ex• mantém em relação ao parlamentarismo também alimento com·
muita força. Espero que tenhamos a sensatez de consagrar
uma realidade evidente: a de que o presidencialismo não tem
sabido responder às questões nacionais. Agora, preocupa-me
mUito essa fase ,de transição; este Governo que se está montando vai enfrentar grandes dificuldades, porque encontra o
País num momento crítico. Dessa maneira, essa situação, se
o a cuidarmos bem, pode refletir numa desmoralização do
Congresso, numa desmoralização ainda maior dos Parlamentares, que, de alguma maneira, introduziram um fator de. perturbação da ordem nacional quando suspendemos o mandato
do Presidente da República. Por isso, temos que responder
de forma positiva, unindo as nossas forças, a fíiii de dãrrnosgovemabilidade _e_ condições necessárias para que a Nação
enfrente esses tempos procelosos que vêm pela frente.
.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. Ex•, Senador Beni
V eras, temos uma agenda extremamente tensa e difícil para
ser vivida daqui por· diante: 21 de abril, plebiscito sobre o
parlamentarismo; 5 de outubro de 1993, revisão ou reforma
constitucional.
Imagine V. Ex~ como ficaria o Governo Itamar Franco,
se vier a se tornar nãó mais um governo interinO, inas num
governo sucessor- o presidente_ que-sucederá e não apenas
substituirá o anterior? Penso em como esse Governo ficaria
frágil se o nosSo Partido não se dispus_esse - com todo o
respeito ao Partido de V. Ex~ - a integrar essa frente de
forças políticas pela governabilidade e pelo futuro.
· Por isSo, quero" aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores_,
saudar essa decisão da executiva nacional, essa decisão das
Bancadas do PMDB, dizer que, creio, essa_atituCte Vai m.licaf
um momento muito importante na vida do nosso Partido.
Era o que eu ti_nha ~ di'zer. Muito obrigado.
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Dttrante o discurso dFJ Sr . .!psi Fogaça, OSr. Mauro
Benevi([es; Presidente, d~ixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho.
O SR. PR~DENTE (GaribaldiAlves Filho)- Concedo
a palavra ao nobte Senador Ronan Tito. (Pausa)
S.Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador José Fogaça estava
analisando o ·momento presente sob a ótica do apoio a ser
dado ao Vice-Presidente Itamar Franco no exercício da Presi-

dência da República. Entendo eu, no entanto, que, Senador
pelo PMDB, representante do Estado do Ceará, devo aqui

também fixar a minha posição sobre esses episódios.
A primeira coisa que quero deixar bem clara é que se
encontra no Palácio do Planalto o Vice-Presidente da República no exercício do· cargo, não propriamente um Presidente
da República. Isso, para mim, dimensiona todo o momento
nacional, porque muito ao invés de pensarmos no Governo
Itamar Franco temos que acreditar numa administração de
uma transitoriedade altamente dolorosa para o País. Daí por
que há de se entender a junção de forças partidárias, mas
nunca uma competição.
Dizem senipre que os partidos políticos bUscam o poder,
que é naturalmente esse o momento dessa busca, porque todos
os momentos caracterizam a necessidade de alcançá-lo.
Entendo eu, Sr. Presidente, que, no momento, a Nação
está enferma, vive um estado patológico, mesmo que sob_
o controle da Constituição, e que Iiãd" é a hora de nenhum
partido político buscar alcançar o poder.
Sei que há muitos hipocondríacos políticos; sei que há
muitos que só enxergam as enfermidades étlcãs e políticas
deste País, mas, no momento, atento ao quadro instítucional,
havemos de convir que o Presidente que está no exercício
desse cargo é o Vice, que se equilibra no ápice de uma crise
que ainda não se definiu. Ta:mbém a mim é muito impOrtante
saber que este Senado já está constituído na corte de julgamento do Presidente da República, acusado de crime de responsabilidade e que é preciSá, nesta fase de julgamento, o
máximo de equilíbrio poUtico dos partidos na dimensão exata
desta Casa; porque aqui o Presidente será julgado, aqui receberá urna sentença, aqui pi"olatará a sua defesa, após conhecer;
como está conhecendo, a peça acusatória advinda da Câmara
dos Deputados.
Defendi, no PMDB, o apoio ·ao Sr. Itamar Franco e
defenderia esse apoio, qualquer que fosse o Vice, no exefCfcio
dessa Presidência tão sofrida e tão tresloucada nesta hora.
Mas o apoio em _t()rno de programas, o apoio em torno de
idéiaS; o apoio no -eStudo de projetas, que aqui cheguem atra~
vés de mensagens, que venham a delinear qual a política do
Governo.
Não sou daqueles que entendem que alcançar o cargo
é alcançar o poder. Antes que o PMDB possa se definir por
alcançar ou não determinados cargos, é certo que já não poderia alcançar o poder, porque os cargos que delineiam as aptidões do poder, já estão ocupados de antemão e já foram
anunciados-com grande precedência. Assim, não-poderá o
PMDB, no Governo, adotar uma política económica compatível com o seu programa; não poderá traçar uma política
exterior, de acordo com o seu programa; não poderá traçar

Quinta-feira 8 8013

política social, de acordo com o diagnóstico que foi feito por
esse Partido, e que resultou do traçado de sua linha ideológica.
Portanto, no momento, os p3rtidos que integram o Governo, nesta segunda fase da ocupação ministerial, ocupam,
sim, mas não alcançam o poder diretivo, já que são ministérios
de pouca expressão diante da Fazenda, diante do Planejamento, ~diante das Relações Exteriores, diante de tantas outras
Pastas de maior expressão, e realmente de características diretivas. Nunca me interessei, mesmo em face de uma perspectiva, em prol do meu Partido na ocupação de cargos. Sempre
entendi que todos os partidos devem apoiar o V ice~ Presidente,
no exercício do cargo. Mas o- apoio é evidente, através do
instrumental que seja enviado às duas Casas do Congresso
para o competente exame. E eu digo, assim,- porque, se o
Govemó Itamar Franco vai adotar algumas idéias do Presidente licenciado, estarei contra. porque é contra a minha
eleição, é contra a massa que me elegeu, é contra o povo
que me elegeu.
Em nenhuma hipótese concordarei com a extinção, por
exemplo, da aposentadoria por tempo de serviço. Em nenhuma hipótese concordarei com a continuidade da perseguição
aos servidores públicos. Em nenhuma hipótese concordarei
com negociatas dissimuladas em tomo da Previdência Social.
Então, a minha posição, antes_ de pertencer a qualquer outra
conotação, alia-se a um compromisso popular do qual não
arredarei pé, um milímetro sequer, seja quem for o Presidente
da República. Por isso, não me comprometo, não comprometo
a minha atuação, não comprometo as minh~s posições diante
desta Casa. Mas daquilo que o Vice-Presidente precise para
organizar a transição,-e devemos bem distiguir, porque o Presidente Collor provavelmente não volta mais - mas, teoricamente, pode voltar- e penso que a realidade nacional tem
de conter_ exatamente essa expectativa, que está dentro da
realidade constituciOnal.
Quero deixar bem registrado nos Anais desta Casa, uma
vez que falo num dia em que não está tão freqüentada assim,
que não haveria de me sentir bem se, depois de toda a luta
que encetei, pudesse ela parecer que se destinava a que meu
Partido ocupasse cargos. A luta que desempenhei, aqui, desde
a campanha do Senhor Collor de Mello, quando lhe denunciava os métodos escusas na utilização--milionária da mídia,
desde c momento em que assumiu e baixou medidas provisórias contra o povo, desde que a Constituição foi ferida, sempre
protestei a:qu:L-Minhas posições foram sempre de combate,
de luta contra os rumos que estavam sendo dados ao meu
País, mas nunca pensei em cargo. nunca pensei na composição
de Ministério, pensei na luta contra o roubo, na luta contra
a corrupção, na luta pela moralidade pública, de tal sorte
que, ao chegar o momento em que assume Sua Excelência
o Vice-Presidente, eu gostaria de vê-lo gerir as coisas da República sem o apelo para a ocupação de cargos às pessoas que
provocaram esta nova situação, porque aí, eticamente, sentirme-ia comprometido com a realidade do presente, que contrariaria o alto sentido cívico e político -da minha conduta nas
horas anteriores.
Por isso, nas reuniões da minha Bancada, bati-me por
uma eqüidistância, do PMDB, da ocupação de todo e qualquer
cargo, principalmente antes que julguemos, em caráter definitivO, o Presidente da República, pois não aceitaria, evidentemente, nenhum comprometimento da minha posição de julgador, da minha posição de Juiz, nenhum comprometimento
com nenhum interesse por este ou por aquele cargo, mais
sta'Qls ou menos status, mais prestígio ou menos prestígio.
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~ Queril ·pode ignorar, Sr. Pr~si'!ente; e Srs. Scim~dores,
mou .'à tribuna desta Casa fazendo um discurso ·de ordem
comG é ímpórta:óte ·para um Senador da República indicar
pessoal contra mim, repetindo o fato que tentara fazer no
um ministro ou sair ministro; como é imp~rtante -pãra um -finàl da sessão legislativa do ano passado. Mas, tendo em
Senador da República indicar dirigentes do alto escalão do
vista apelos do Presidente _Mauro Benevides, de que probleGoverno. Af estão, Sr. Presidente~_ âs seduções do Banco . mas pessoais não d~veriam ser trazidos para o- plenário da
do Brasil, as seduções do Banco Centtal, as seduções da cãixa
Casa, ao invés de fazer isso, resolveu levar o discurso que
Económica Federal, do Banco do Nordeste~ do BASA, mas
faria à imprensa. Houve, naquele recesso, um grande notifoi essa sedução que fundou a corrupção no Brasil e, principalciário.
mente, foi essa sedução que criou a situação pela qual foí
Pois bem, Sr. Presidente, como preliminar, quero dizer
afastado o Presidente Fernando Collor de Mello.
que concordp com a tese do Preside_nte Mauro Benevides:
Por isso, Sr. Presidente, respeito muito o Povo nas-ruas. ·o plenário desta Casa, que é uma Casa de amigos, onde todos
Li na presença do povo uma mensagem diferente. Entendi
se dão independentemente de partidos políticos, não é o camque o Brasil deu um passo à frente, que o afastamento do
po, não é o lugar, não é o seio próprio para afirmações desta
Presidente Collor não foi meramente o cumprimento de uma
natureza.
regra constitucional, mais do que isso, foi a sensibilidade do
-Toda a Casa conhece minha conduta. Tive a oportunidade
Congresso à manifestaÇão popular. Por isso, nfuitos votos
e a felicidade de servir ao povo do meu Estado como Deputado
surpreenderam e muitos buscam entender por que os votos
Federal em duas legislaturas. Em seguida, fui eleito Goversurpreenderam. Mas é claro que o povo é a fonte de onde
nador do meu querido Piauí. Depois, eleito Senador, fui noemana todo e qualquer poder, e contra a manifestação do
meado Ministro da Educação no Governo do ex-Presidente,
povo nenhum brasileiro deve-se posiciOnar!
nosso colega, Senador José Sarney; fui, também~ Ministro
Muitos mudaram de posição de Ultima hora, o que signida
Cultura entre as gestões do Ministro-CelsO Fut_tado e do
fica dizer que muitos obedeceram à opinião do povo, à inflexãO
Ministro José Aparecido. Agora, sou Presidente Nacional do
dada pelo povo a sua mensagem, num determinado momento
eticamente coercitivo, porque o povo estava nas rlias. Çolhe-se- meu partido, reconduzido por unanimidade dos meus pares,
dos meus colegas, dos meus correligion~rios de tod()S os Estadaí uma nova realidade. Não é hora para disputa pelos altos
dos brasileiros, sem que tenha havido um voto contra, em
cargos. Que esses altos cargos fiquem inteiramente à mercê
convenção nacional realizada no dia 19 de maio do corrente
daquele que comanda o processo de transição, enquanto não
ano.
E vejo-me na coiltingência, em função c;le convite feito
sabemos se o Sr. Itamar Franco se efetivará na Presidência
pelo Senhor Presidente Itamar Franco, de ocupar a Pasta
da República ou se o Sr. Collor de Mello voltará - bato
das ComuD.icações, dependendo apenas da resposta à consulta
na boca, com medo de que isto dê certo!
que estou fazendo a meu partido. Pedi prazo ao Presidente
A posição do PMDB, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Itamar Franco para dar-lhe a resposta, porque precisava prifoi muito bem estudada pelo seu Diretõi'io, pela Bancada
da Câmara, pela Bancada do Senado. Reunimo-nOs~ tai:D.bém, ·meiro de estar autorizado pelo PFL para "aceítãr a incumbência.
na casa do Presidente do Senado até altas horas da madrugada
Em -toda esta .Vida pública, -Sr. Pres-idente, jamais, em
de hoje. Mas foi encontrada uma soluÇãoJ que não é propriatempo ~lgum, fui questionado de uma ma~eira corno es·sas.
mente a minha, mas que deve contar, evidentemente, com
a solidariedade de todo o partido. Só há um detalhe: não
Em toda minha vida pública, nunca houve e nunca se levanta_ram questões dessa natureza.
assumo nenhum compromisso que possa ferir, no entanto,
a minha eleição, os critérios que me trou:Xetam aqui, as minhas
· Não falarei da vida pública nem particular desse Senador.
promessas diante do povo do meu Estado~ os meus cQ:mpro- Manterei a minha posição ética, manterei a minha posição
missos com meu Estado, com a região nordestina. Por isso
de respeito aos Srs. Senadores e a __esta Casa. Sou qbrigad.o
é que eu estava atento para saber se comporiam o Ministério a dizer, todavia, que o assunto está sob judice. Trata-se da
determinadas figuras da República que sempre se voltaram
venda de cotas de uma empresa da qual não faço parte, não
contra o Nordeste. Se essas pessoas aparecessem nesse Minisfiz parte e com a qual jamais fiz n~gócios: NãO tenho empresas,
tério, eu teria, por um dever de ofício e pela minha fé nordes- vivi aa advocacia; inicialmente, no esCritório do ex-Ministrotina, de voltar-me contra o governo, mesmo que devesse sair Vítor Nunes Leal, tendo tido a honra de ter como compado_ meu partido. Mas não poderia concordar. em hipótese
nheiros e colegas de escritório homens do calibre de Célio
nenhuma, com _a traição à região nordestina, ,que seria bem
Borja e de José Paulo Sepúlveda Pertence. Conheço as minhas
representada por determinadas nomeaç6es.
raízes e as minhas origens morais, éticas e pessoais. Sou um
Faço essas explicações, Sr. Presidente, apenas para que, cidadão; respeito o direito dos outros, mas, evidentemente,
basicamente, constem dos Anais ·desta Casa, É possível que
quando injuriado e caluniado, não posso me calar.
amanhã devamos maiores explicações. Assim, quero ir deixanO assunto está subjudice e, portanto, há que se respeitar
do as minhas razões, por enquanto, aqui nos arquivos da
a· decisão da Justiça. Mas uma coisa gostaria de dizer: houve
memória do Senado Federal.
uma medida cautelar iniciãl, e o Exm'! Sr. Dr. Juiz de Direito
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da 9~ Vara Cível do DiSti'ito Federal considerou que era um
absurdo eu ser chamado ao feito e disse que a tentativa de
O Sr. Hugo Napoleão- Sr. Presidente, peço a palaVi-'a
me intimar para eu depor nesse processo era justamente uma
para ~ma explicação pessoal.
tentativa político-partidária, à qual a Justiça não se podia
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Concedo
curvar. Então, já há uma decisão judicial me excluindo inteiraa palavra a V.Ex•.
mente. Não tenho nada a ver com o caso, Sr. PreSidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Para Uma expli- Todavia, o que estranho é que esse senhor tenha trazido mais
caçãO Pessoal. Sem revis'ão do orador.) --Sr. Presidente, uma vez à baila esse assunto, justamente agora, no momento
Srs. Senadores na tarde de hoje, um dos nossos colegas assO~
em que estou convidado para a Pasta das Comu~icaçõ.es. Não
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Sz:. PresidenteS; Srs. Senadores, a construÇão âemocrátici:\
não é sinónimo da mera redUção da máquina estatal, como
apregoam alguns,- nem unicamente o reforço do relacionamento ..entre o Estado e a sociedade. Esse processo supõe
não apenas um governo sancionado pelo sUfrágio universal,
mas, principalmente, a existência de um arcabouço institucional demócrático, compreendendo um Executivo -bem constitu~do, ético, responsável e transparente, um sistema partidário representativo e sólidd, com mec_anismos de alternância
de poder, um Congresso como órgão de representação e supervisão do Executivo, um sistema judiciáriO ágil e independente
e organizações civis capazes de exercer o controle social sobre
o aparelho do Estado. Este parece ser uni ponto centr:il,
pois um Estado sem controle democrático por si só já é corrup. to; ao não apresentar mecanismos de acompanhamento e de
':fiscaliz3Ção. E uma sociedade oilde vigoram comportamentos
OSR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Concedo ' não regulados e, muitas vezes, Ilegítimos, mas aceitos de forma
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pau~a.) - - - tácita e consensUal, tende a ser -desprovida de conteúdos éticos_
S.Ex~ não se encontra em plenário.
e normativos, caracterizando, ·no dizer ,de Emile Durkheim,
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando,
uma situação de anomia social.
· Encerra-se, assún, mil capítulo de nossa História, signifiO SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o secativo e necessário. Apenas um capítulo, não o fim da Históriã.
guinte discurso.)_- Sr. Presidente,.Srs. Senadores, nas palaCabe, em primeiro ·lugar. à população exercer o seu direito,
vras repetitivas do -repórter, 110 Brasil está sendo passado
0- seu dever -de vigilância sobre a política do privilégio, da
a limpo"- E "passar a limpo .. significa tomar mais claro, ao
obtenção de benefícios e da troca de favores.
alcance de todos, o que une o legível ao legal e ao ético.
· Revogam-se, de um só golpe, as duas leis da perversidade
A. minha postura sempre foi contrária à legifáânda levada
política: a ''Lei de Gérson", isto é, de extrair em tudo o
ao exagero e fiel ao cumprimento das normas legais consamáximo de vantagens pessoais, até mesmo ilícitas, e a "lei
gradas pelo DireitO-~-Pófisso Que ine sinto, neSte- mOriterito,
franciscana" do "é dando que se recebe".
uin partícipe legítimo da História. Erâ imperatiVo o resgate
Poucas vezes na História do Brasil e de toda a América
do conceito de nação, arranhado por comportamentos distanLatina, .os--representantes legítimos do povo tiveram tão evites -dos princípios IitínimoS que- ·oonfiguran'i -ã "tfiOral e a étiCa
dente o seu papel fundamental nos destinos de um povo. ,
de um povo.
Cabe, também, a todos nós políticos construir os rumos dessa '
A Nação brasileira deu, nos últimos dias, uma demonsHistória. Nos últimos dias, todos os caminhos se direcionaram
tração inédita de amadurecimento político do_seu direito majs
supremo, que é o exercício da cidadania, da participação e- pata este Pa.rlamento. Sairão- da História todos aqueles que
eilfend~rem""ç_~ses ~inhos coroo de mão única.
.
da fiscalização dos atoS de seus governantes.
- Ainda Como partícipe da Hist6ria, busco em Max Weber
Sob a vigência do regime autoritário,- o Brasil experimentou um processo de modernização económica e de diversia irispiração para me definir coino representante legítimo O.e
um povo que busca seus destinos. E como se eu buscasse
ficação da estruturª sQc:ial. :Na nova República, assistiu-se
a um alargamento das conquistas políticas significativas, com 1 D.o meu íntiqt<? elementos para definir uma Vocação:
maior autonomia de partiCipaç.io da sociedade civil nQs desti"Há três qualidades determinantes do homem ponos do País.
·
lítico: paixão, sentimento de responsabilidade e senso ~
Mas, somente agora~-a N3Ção dá sinais eviãentes de amade proporção. Paixão no seiJtido d.e ''propósito a realidurecimento democrático, deixando para trás a ~radiÇão i~ter- .
zar... , isto é, devoção apaixonada a uma "causa", ao
. vencionista das Forças Armadas, traço cultural ~mum já con- :.
deus .ou:"'ao demónio que a inspira. Quando se põe
sagrado em toda a América Latina, que surge nos momentos
a serViço .de uma causa, sem que o correspondente
·de crise, frente à fragilidade das instituições políticas, incapasentir;Q.ento de responsabilidade se torne a estrela polar_
zes de pr~mover a mediação dos interesses em conflito.
determinante da atividade, ela não transforma um hoEsta maturidade se expressa, em primeiro lugar, pelo
mem em chefe político. Faz-se necesSário, ·enfim, O
papel que a sociedade civil prestou à Nação, como guardiã
senso de proporção, que é. a finalidade psicológica fun- _
e fiScal dos recursos públicos e da ação de seus representantes,
damental do homem polítíco. Quer isso Qi7er que ele-.
participando dos movimentos populares como grupos de presdeve possuir a faculdade_ de permitir que os fatos ajam
são, a definir nas:·ruas pelo voto do "não" a Collor. A sociesobre si no reColhimento e na calma interior do espírito,
dade organizada, e sobretudo os jovens, foi a gr:ande balizasabendo, por conseqüêricia, manter à distância os ho- _
dora desta mudança nos movimentos pela restauração da ética
mens e as coisas .."
e da moral.
.
Sr.
Presidente;\Srs. Senadores, as palavras de Max Weber
Os partidos pollticos souberam' sobrepor-se às questões
entalham no político a(~tia vocação pelo sacerdócio; e lhe
:ideológicas e partidárias frente à realidade inquestionável dos
direcionam para sua principal causa: a liberdade, -na sua di:
fatos. E, num movimento suprapartidário, manifestaram-se
mensão mais -ampla. O povo é Sábio e capaz de excomungar
.favoráVeis- ao processo de impeachment.
·- ·As institUições políticas pOsictOnarãm-se, de foi:rila'isenta, · os falsos sacerdotes.
Ó clima pós-impeacbment pode transmitir a sensação de.
perante a lei, tendo em vista interesses maiotes da Nação, .. .
que o .. povo abandonou as ruas. E:spero que ninguém aqui
9-ue é a defesa da coisa pública, da dignidade •~da ética.
· darei.re:sposta. Darei a resposta se julgar ·necessário e atenderei àquilo que a Justiça <disser.
·
Portanto, o aSsunto está sub judice. Não tenho 'envolvi~
mento com o processo, não· sou parte do_· feito, nãe sou autor
'nem réu e, repito, na única decisão judicial sobre o assunto,
fui considerado inteiramente fora desse caso.
Para encerrar, repito que não transaciono, não negocio,
não sou dono' de empresa, não tenho passado comercial; apenas júrídico, advocatício, parlamentar e administrativo.
Trago esses esclarecimentos â Casa, porque· Dão quero
deixar que os Anais c_onsigriem uma aCUsação que absoluta
e rigorosamente nada, nada tem a ver comigo. Espero 'deixar
um exemplo, para que não ocorra, nesta Casa de convívio
amigo, situações como esta,
_ _ _
.
Era o que tiiiha a dizer, .sr. Presidente. (Mui4:> beiriJ)
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comungüe destesentiriiento ehganoso. Menosprezar a ''eterna
vigilância" sign.~Wi:aria desconh~cer o amadurecimento político

de uma nação e a sua busca constante pela liberdade.
Como integrante dessa mesma Nação, todos nós seremos
"passados a limpo". A História cobrará de nós a autoria de
mais esse capítulo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Mãgalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Pres'dente, Srs. Senadores, concluídos os trabalhos da ComissãO 'arlamentar Mista de Inquérito, destinada .a apurar denúnc as do Sr. Pedro Collor de
Mello sobre as atividades do Sr. Paul<) Césat'Cavalcante Farias, a sociedade brasileira, com legítima expectativa, aguarda
que o Congresso Nacional de pronto. d:eflagre o procisso de
renovação do ordenamento jurídico pátrio.
Há, efetivamente, um anseio generalizado de se ver insti.
tuída uma legislação mais rigorosa, que não ap.:nas absolva
· ou sancione de forma leve o infrator. Quer-se, à luz da experiência haurida na CPI, que a norma iniba a ação de quem
imagine pratiCar ó crime,-movtdo, quase sempre, pela certeza
de ficar impurie, ou de que a sanção, quando muito~ lhe será
amena.
Para atender a essa pretensão, uma das principais-preocupações do sempre elogiado Relatório do SeDador Amir Lando
foi resumit, nas suas CôD.clusões, as mais urgentes -medidas
legislativas reclamadas pela população; dentre elas, por iniciativa própria, O proje'to que altera a legislação político-partidária, quanto à questãó do financiamento das de&pesas geradas· pelas campanhas eleitorais; o que dispõe sobré alterações
da metodologia de elaboração e execução da lei de meios;
sobre modificações do ordenamento petlal, de modo especial
no que se refere aos crimes de corrupção; sobre a: criação
da Comissão Mista Permanente de Fiscalização e COntrole;
acerca de mudanças, no Sistema Financeiro Nacional, especialmente no que se refere à abertura, manutenção e ·controle
das contas bancárias, além de recom~ndações e sugestões ã.
Secretaria da Receita Federal e ao B'\nco Central do Brasil,
sobre as fórmulas a serem adotadas pá'.ra coibir as operações
financeiras irregulares.
De nossa parte, determinamos, cdm a mesma finalidade,
a redação de projeto de lei cri::mdo condições maiS çéleres
e eficazes para a apuração dos crimes. perpetrad_os cciiltra os
. trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, assim
'como para o rfgido apenamento de seus eventuais agc:r1tes.
Parece-nos intolerável que, tal CJ>mo visto há pouco-. acusados e te~munhas, fin;•.,rlo desconhecer que à CPI reservam-se os ~poderes de investigação próprios das autorida,Jes
judiciaiS", ~ui compareçam e, frente à presidência, :~lat..,ria
e ·D;J.embroS do ó_rgão sindicante, a todos mi:n~l.:'m achitosamente.
·
Enquanto não punido de forma exemplar, esse comportamento cínico, além de constituir inaceitável desrespeito,._ contribui para o aumento do grau de dificuldade das apurações
a cargo das comissões de inquérito. Basta. ver que, durante
. o período dos depoimentos dos Srs. Pedro Collor. PC Farias,
Gáudio Vieira e Marcos Coimbra, os trabalhos da CPI pouco
avançaram.
Recorde-se, neste ponto, que foi preciso o Presidente
da República apa~ecer na teleyisão e produzir as falsas afirmações de que a conta de sua secretária~ n;gulannente _abastecida
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pelO Sr. Cláudio Vieira, provia as despesas pessoais do Chefe
da Nação, e que fosse obtido o conclusivo depoimento 'do
motorista .Francisco Eriberto Freire França, 'para, a partir
daí, a Comissão se dedicar à investigação das contas bancárias
e declarações de renda que tornaram de conhecimento público
o mar de lama que constrange e envergonha o País.
- Nesses casos de corrupção, sabe-se que apenas o rastreamento das contas, amparadas pelo sigilo bancário, pennitem'
a formação da prova. Ao revés, depoimentos oonflitantes erl-tre si no geral conduzem à divergência entre os fãtós apurados.
impõe-se, nessas cir~nstâncias, que as testemunhas é
os depoentes sejam advertidos da força da lei, tipificad?ra
do crime em que incide todo aquele qe.e, de alguma forma,
ouse fazer afirmação falsa ou se negue a falar estritamente
a verdade.
·
Srs. Senadores, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéritq, sem a mínima dúvida .. prestou um grande e inestimável
s·erviçó' ao País. A lisura e efici~rtda- do seu trabalho e ó
êxito dos resultados contribuíram, por certo, para o aumento
da credibilidade da Instituição Parlamentar, e para que a sociedade, como um todo, deflagrasse o processo de moralização.
da vida pública nacional.
Todavia, persistem ainda acentuadas incertezas quanto
aos 9esdobramentos práticos do processo investigatório, deixando eqt muitos a impressão de que o episódio, conquanto
sirva pata desestimular novos casos de corrupção, por si só
não baste. É imprescindível, parece-lhes, que tenham prosseguimento as iniciativas que visam o restabelecimento dos prin-·
cípios de honradez e de moralidade, que devem nortear o·
exercício da Administração Pública, em todos os s_eus níveis. ,
A esse propósito, o acadêmico Austregésilo de Athayde,
em recente crónica, comentou, com lãstro em seu amadurecido conhecimento~ a necessidade de se "limpar o País inteiro, em todas as esfçras do poder, das máculas da corrupção".
E constata:
"A corrupção não é achaque de Brasília. É público, notório, largamente divulgado n.os órgãos publicitários no interior e lá fora no mundo que se interessa
pelo Bràsil, que somos contados entre as administrações mais Corruptas, em todas as escalas dos negócios
públicos. Montaram-se grandes· fortunas de homens
responsá vels pelos governos municipais e estaduais,
. apont? Jos a dêdo nos órgã9S -da núdia, como se o enriquecimento ilícito fosse admissível como rotina na sociedc:~.de brasileira."
Há, (,e fato, na sociedarJe, a disseminada opinião de que
resta muito ainda a fazer, seja no sentido de implementar
outros-pn.. :-Pcdiroentos investigatórios, seja em termos de encaminhamento de soluções para esse triste· problema, inclusive
P~ P.sfera da iniciativa das leis.
As dibculdades não serão poucas contudo. Os nieios de
comunicação nem sempre divulgam, como agora, o esforço
do trabalho executado. Basta ver ·que comissões de inquérito
em pleno andamento, como a que apUra irregularidades na
administração dos fundos de pensão, como a CPI da Vasp
e a da NEC, não mereceram a mesma cobertura dedicada
pela imprensa à CPI do Sr. Paulo César Farias. Em outros
casos, a despeito da contundência dos relatóriOs definitivos,
as CPI, de um modo geral, não tivere~ conseqüência visível,
gerando o descrédito popular quanto aos resultados de suas
. atuações.
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É íitafli.Stá.Vef;' pottanto, que lutemos_ contra issÕ e· deque o Congresso Nacional há de concluir satisfatoriamente Os tritbalhós de suas co111issõ~~ de inquérito, Contribuindo, como é de seu dever, para fazer retornar um governo
ético -à condli<;ã"o dos destinos do Pa"í.s, onde s~rá sempre preservada a moralidade dos pegóCió-s p-úblicos.
_
Entendemos que esse é um processo difícil e longo, mas
que deve começar agora. É preciso limpar o Brasil da sujeira
monstrem~s

há tantos anos nele acumulada e deixar claro que não estão
anistiados de seus crimes aqueles que hoje se mostram como
uma fortaleza de_ honestidade, como se ti vessern suas existências inatacáveis, suas contas bancáriaS_ imu_nizadas de erros
contra o patrimôníO -público. Esses, sem dúvida, não teriam
comQ ·explicar a formação de sua,s for~una~ pessoais, de seus
familiares, amigos e prepostos, ein nome dos quais se encon~
trariam até múltiplas concessões de canais de radiodifu&ão.
Indo-se a fundo nas investigaçõe~, revel~r-se-iam -~-~ação
os nomes dos verdadeiros donos, _ou firi~uici3dores, de certos
projetas escusas, daqueles que se auto-inocenlaram.e, assim,
prosseguem enganando parcelas subst<!Jlciais da...sociedade,
beneficiando-se da força dos_meios de comunicação_ que; indevidamente conquistaram.
Levemos avante, Srs. Senadores, o processo de saneamento do País, para vermos logo o Brasil libertado dessa
tragédia, dessa elite dixigente que se faz mais rica à custa
dos prejuízos da Nação e do empobrecimento do povo essa massa de milhões de brasileiros humild~s e trabal~adore_s,
a que_prometeram proteção e juraram alegrias e a que tanto
infelicitã.ram.
- -- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria impossível, mesmo
de forma resumida, enumerar. nestas curtas palavras, as grandes realizações e os notáveis empreendimentoS que re-sUltaram
da capacidade inesgotável e do talento fulgurante desse incomparável mecenas que, ao criar o MASP - Museu de Arte
de São Paulo-, não poupou esfoiços e não mediu dificuldades
para dotar o Brasil com um museu digno de Primeiro Mundo.
Pioneiro da televisão, ecologista de primeira hora, batalhador pela causa indígena, Senador pela Paraíba e pelo Mara.nhão, divulgador incansável de seu País no exterior, quer
sem delegação ·expressa, quer investido do múnus oficial, na
condição de embaixi:tdor junto à corte de St. James, Assis
Chateaubriand "é, por si mesmo, Uha legenda", como bem
afirma Austregésílo de Athayde, "que as gerações de hoje
devem ter d~ante dos olhos como padrão de um ·patriotismo
acendrado, ao qual dedicou generosamente toda a sua grande
vida" .
.' Com·u nordestino, orgulho-:me, neste momento, de poder
assoCiar-,me às tantas e. ~ão pertinentes homenagens que todo
o Brasil está prestando ~o sertanejo de Umbuzeiro, na Paraí~
ba, e, aCima de tudo, a esse grande brasileiro, fálecido ·em
1968, "em pleno atO de viver", como certa vez ele disSe a
Propósito de sua própria mOrte.
Era o que tinha .a dizer. Sr. Preside-nte.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves·Filho)-'- Não

há mais oradores inscritos.
--- -~ - ·
-A Presidêílda coilvbCa s-essão extraordinária a realizar-se
hoje, às ~h3Õmin, com a seguinte · -· · ~ ·- ·

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) -Concedo
a palavra ao nobre Senadqr Hugq_Napoleão.
-1~
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Pronuncia o séPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s. e SrS __ S_enadores,
N'7, DE1992
por todos os quadrantes de nosso País, ouvem-se vozes de
Votação,
em
segundo
turno,_ da Proposta de Emenda
louvor e lêem-se registras enaltecedores, neste momento em
que se celebra o centenário de nascimento de Assis Chateau- à Constituição n'? 7, de 1992, (n 9 82/91, na Câmara dos Deputados)'1 que altera o artigo 29 da Constituição Federal.
briand.
_
.
·
As múltiplas· racetàs desse indis~uúvet 8:ênio dctempreen-2dimento que foi O "Velho Capitãon não perniitem trãçar um
MENSAGEM N' 258, DE 1992
perfil de contornos limitados do que ele foi e do que ele
E~COLHA DE AUTORIDADE
deixou construído.
Votação, em turno único, do Parecer n"' 269, de 1992,
Jornalista, professor de Dire_ito, empresário, político, dida ComissãO de Constituiç.~~ Jus.tiça_ ~'- <;::i_~~dania, sobre a
plomata, esse homem que não cabia _dentro de si mesmc;>,
tal a dimensão se_mpre ousada de tudo_ o.. que empreendia, Mensagem n' 258, de 1992 \n' U6N2; na ongem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúsuperou o seu próprio tempo, trazendo o futuro, de que era
blica submete à deliberação do.Senado a escolha do Senhor
contemporâneo, para dentro do presente, que era pequeno
JOSÉ,CALIXTO RAMOS, para ser reconduzido ao cargo
para contê-lo.
_ . _ . _ _ _ _ _. _.
Personalidade irreqUieta, Assis thaieaPbTiirid estàV~-. tO- - de Ministro Classista Te:rhpOtário·, representante do.s Trabalhadores, junto ao. Tribunal Superior do Trabalho, para o
do o tempo em clima de campanha, buscando a realização
triénio de 1992 a 1995, _na vaga decorrente do término da
de suas idéias no campo das Ciências, das Humanidades, da
sua investiduara~
Educação e das Artes, com uma marca permanente do arrojo
-~da grandiosidade.
.
_
.
-3-·
·
Entre as décadas de 20 e de 60, a História brasileira
· MENSAGEM N' 259, DE 1992
assinala sua presença vigilante e-destacada nos momentos de
ESCOLHA DE AiJ'tPRIDADE :
maior signifiCado para o País. Jornalista lúcido e combativo,
sempre repórter, como gostava de se intitular, _acompanhando,
Discus~, em 'tu,nlo úniCo;·'&o~PareCer il"' 270, de 1992,
da Comissão de CoriStituição, Justiça e Cídadania,' so.bre a
de perto, o acontecer da vida nacional, selja j_á, pÇ)r si só,
Meqsagem n' 259, de 1992 (n' 267192, na origem), de 9 de
fato extraordináriõ ter ele criado uma da_s__ maiores organijulho do cOrrente ano, pela qual o.Senhor Presidente da. Repúzações jornalísticas de todos os tempos no Brasil: a rede de
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
emissoras e jornais associados, instrumento Indiscutível de
integração e de desenvolvimento.
-José ~.E_ancisCO a Silva, _par~ ser reconduzid.Q:tH): ~rgo _9e Mio,i§- .
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tro Classist~·J'~mpo,:ário, representante dos Trabalhadores,
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de
1992 a 1995, na vaga decorrente do término da sua investidura.

-4MENSAGEM N' 26Ó, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do Parecer n~' 274, de 1992,
da COmissão de Constituição,-- Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 260, de 1992 (n' 268/92, na origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submet~ à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo, para sé reconduzido
ao cargo de Ministro Classista Temporário, i:'epreSentante dos
empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para
o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de
sua investidura.
-5-'
MENSGEM N' 261, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do Parecer n~' 275, de 1992,
da Comissão de Constituição,--iustiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 261, de 1992 (n' 269/92, na- origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Osório Çoelllo Guimarães Filho, para ser recODduzido â.o cargo de Suplente de Ministro Classista Temporáfiõ, representante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do
término de sua investidura.

-6MENSAGEM N' 297, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turrió único~ do Parecer n~' 299, de 19921
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 297, de 1992 (n' 570/92, na origem), de 4 de
setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do DoutOr Adhemar Ferreíra Maciel, para exercer· o cargo
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Augusto Thibau
Guimarães.
-

7 .::..:

MENSAGEM N' 298, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno úniCo, dO Parecer n~' 300, de 1992,
da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 298, de 1992 (n' 571192, na origem), de 4 de
setembro do corrente ano, pela qual 'o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Indalécio Gomes Neto, para comptn·- o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Giacomini.

-8MENSAGEM N' 246, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE
DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem

n• 246, de 1992 (n' 255192, na origem), de 30 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete' à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félix
Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de DiPlomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do BraSil junto à República do Senegal, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Islãmica da Mauritâni3.
- -9~

MENSAGEM N' 296, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do -Parecer da ComiSsãO de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 296, de 1992 (n' 567192, na origem), de 3 de sêtembro
do corrente ano; pela qual o Senhor Presidente da República
sub~ete à deliberação dQ Senado a escoll)a do Senador Ruy
An~Ç>nio Neves Pinheiro d_e Vasconcellos, -~inisttb da S_e_gunda Ciãsse, dã Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junt9
à República Democrática de São To~é e Príncipe.
~ 10- MENSAGEM N' 303, DE 1992
.
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
·-biScu.ª-sã()'-~rn turno·úhico, do PareCer-da- COmiSsão d~
Relações Exteriores e Defesa Nacional;- sobre a Mensagem
n' 303, de 1992 (n' 582192, na origem), de 11 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Agildo
;Séllos Moura, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, paia exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Trinidad e Tobago.

-li-

MENSAGEM N' 308, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
--n' 308, de 1992 (n' 592/92, na origem), de 15 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do_ Se_nhqr Luiz
Orlando Carone Gélio; Ministro de Primeiia Classe, da Carreira- âe Diplomata, para, cumulativamente com o Cargo de.
Embaixador do Brasil junto ao ReínO da Noruega, exercer
q cargo de Embaixador do Brasil junto ª-República da Islândia.
-12MENSAGEM N' 309, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da Cgmissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 309, de 1992 (n• 593192, na origem), de 15 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República ·
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José
Nogueira Filho, Ministro· de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Cuba.
O SR.. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho) - Está
encerrada a sessão.
(L?v_anta-se a sessão às 17h10min.)
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Ata da 20oa Sessão, em 7 de outubro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro

ÀS 18 HORAS E 30 MINUI'OS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affooso camargo - Albano Franco - Alexandre Cos-~
ta - Almir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - Beni
Veras - carias Patrocfnio - asar Dias - Cbagas Rodrigues
- Cid Saboia de carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira
- Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares- Esperidiao Amin - Epitácio cafeteira - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves Filho - Gerson Olmata - Henrique Almeida - Hugo Napoleai> - Humberto Lucena - Hydekel Freitas
-Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho
- Joao ca!mon- Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Eduardo- José Fogaça- Josê Paulo Bisai- José Rlcha- José Sarney- Júlio camposJutahy Magalbaes - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson cameiro Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soares - Pedro
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Renaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir campelo
- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusam o comparecimento de 66 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob
a proteção de Deus, iniciamos nbssos trabalhos. . _. .
O Sr_. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 304, DE 1992
(Da Comissão Difetora)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 67, de 1992 (n• 109, de 1991, na Câmara dos Depu·
lados).
A Comissão Ditetora·apresenta á tedaçãó final do Projeto

de Decreto Legislativo n' 67, de 1992 (n' 109, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova a adesão dO--Brasil ao
Convênio Multilateral para a Continuação das AtiVidades do

Centro Regional de Sismologia para a América do Sul CERESIS, celebrado em 18 de julho de 1971.
Sala de Reuniões da Comissão,
de 1992. - Mauro
Benevides, Presidente -

Mala - Lucídio Portella.

Beni Veras, Relator _;..... Lavoisier

ANEXO AO PARECER N' 304, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n 9 _67, de 1992 (n9 109, de 1991, na Câmara dos Deputados).
·
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu,

•

Presidente do Senado Federal, nos termos· do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1992

Aprova a adesão do Brasil ao Convênio Multilateral
para a Continuação das Atividades do Centro Regional

Sismologia para a~Amérlca do Sul- CERESIS, celebra·
do em 18 de julho de 1971.
Art. P É aprovada a adesão do Brasil ao Convênio
Multilateral para a Conüriuaç-ão- das Atividades do Cen_tr_Q_

Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS,
celebrado em 18 de julho de 1971.
Parágrafo único. São sujeitoS à aprovaçãO do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
presente Convênio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nac~· 1al.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo_ entra eiil: vigor na data
de sua publicaÇão.

·

N• 305, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 69, de 1992 (n• 166, de 1992, na Câmara dos Depu·
lados).
~~·PARECER

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto

de Decreto Legislativo n' 69, de 1992 (n' 166, de 1992, na
Câíífara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consultar, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Govei'rio_da República Federativa
do Brasil e o Govemo da República Argentina, em Brasilia,
em 20 de agosto de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão,
de 1992. - Mauro
Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator - Lavoisier
Maia - Luci~io Portella.
ANEXO AO PARECER N' 305, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 69, de 1992 (n• 166, de 1992, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N•
AproVa o texto do Acordo sobre o Exercício de
Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da Repúbica Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991.
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo sobre o Éxercício
de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, AdrninistrafivO e Técnico, Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, em Brasfiia, em 20
de agosto de 1991.
. . _ _
.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do COngreSso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em_ reYisão do
referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes cornplernen~
tares que, nos termos do art. 49, incísco I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimóriio nacional.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECERN•~,DE1992

ORDEM DO DIA
Não há, em plenário, quorum tal para votação.
Em consegüência, as matériãs ·constantes da Ordem do"
Dia fiCam adiadas para a próxima sessão.
São os seguintes os itens com apreciação adiada:
-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO.N'7, DE
1992
·votação~ em segurido ·turno, dã PrciPost:i.de Emerida·
à ConstituiÇão n• 7, de 1992 (n' 82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da ·conStituiÇão FederaL
··
·

-2--

MENSAGEM N• 258, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE

(Da Comissão Diretora) ____ _
Votação, em turno único, do Parecer n" 269, de 1992,
Redação final do Projeto de Dec. ·eto Legislativo ·
da ComisSão de ConstituiÇão-, ·Justiça e Cidadania, sobre a
n• 70, de 1992 (n• 171, de 1992, na Cá nara dos DepuMensagem (n• 258, de 1992 (n• 266/92, miõi:igem) de 9 de·
tados).
julho do corre!lte ano, pela qual o Senhor Pre~idente da RepúA Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
bliCa Su6inete·à-deliberação do Senado a escolha do Sr .. JOS"éde Decreto Legislativo), que aprova o texto de Estatuto OrgâCALIXTO RAMOS, para ser reConduzido ao· cargo de Millis~.
nico do Instituto Internacional para a Unific•tÇãO do Direito · tiõ--CJ.assista Temporário, representimte dos· Trabalhadores,
Privado- UNIDROIT, adotado em 15 d<. n:arço de 1940.
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triêilioc de
Sala de Reuniões da Comissão,
(e· ·~g92.- MaurQ
1992 a 1995, na vaga decorrente do t~rmino da sua inv:e~t.ichu11. ..
Beoevides, Presidente - Beoi Veras, Rehtllf - Lavoisier
Maia - Lucldio Portella.
-3ANEXO AO PARECER N• 306, DJ:: 1992
MENSAGEM N• 259, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 70, de 1992 (n• 171, de 1992, na Câmara dos DepuESCOLHA DE AUTORIDADE
tados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO N•
, DE 1992
Aprova o texto do Estatuto Orgânico do Instituto
Internacional para a Unificação do Direito Privado ~
UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
Art. 1• É aprovado o texto do Estatuto Orgânico do
Instituto Internacional para a Unificação dQ Direito Privado
- UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
-4Parágrafo único. São sujeitos à apreciação-do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Estatuto OrgânicO, bem como quaisquer·ajtiStes comMENSAGEM N' 260, DE 1992
plementares que, nos tennos do art. 49, inciso I da ConstiESCOLHA DE AUTORIDADE
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao património nacional.
Discussão, em turno único, do Parecer n" 274, de 1992,
Art. z,. Este Decreto Legislativo entra·em. vigOr na data
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre ~
de sua publicação.
Mensagem n• 260, de 1992 n' 268/92, na origem) de 9 de
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
julho do corrente ario, pela qu3.1 o senhOr Presidente da Repúlido vai â publicação.
blica submete à deliberação do Senado a escolha do ~,
Passa-se à
AFONSO CELSO MORAES DE SOUSA CARMO, para
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sbr:$ec0nduzido· aó cargo· de Ministro Cla!5sísta Temporário,
representante'dos empregadores, junto ao Tribunal Superior
do Trabalho, para o t\iênió de 1992a 1995, na vaga decorrente
do término de sua investidura.

Carreira de Diplomata, par3;, cumulativamente com o cargO
de Embaixador do ...Srasil junto à República do Senegal, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia.

-5-

-2-

MENSAGEM N• 261, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE

MENSAGEM N' 296, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁO DIPLOMÁTICA

Discussão, em turno úniCo, do Parecer n" 275, de 1992,
da Comissão de Con-stihiição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 261, de 1992 ri' 269/92, na origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. OSÓRIO COELHO GUIMARÁES FILHO, para serrecondu•ido
ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do
Trabalho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente
do término de sua investidura.

-6MENSAGEM N' 297, de 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriore_s e Defes<;~. _Nacional, sobre a Mensagem
n' 296, de 1992 (n' 567/92, na origem), de 3 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. RUY AN- _
'IÓNIO NEVES PINHEIRO DE VASCONCELOS, MinistrO de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Popular de Angola, exercer _o cargo de Embaixador
do Brasil junto à. República Democrática de São Tomé e
Prínçipe.
-10MENSAGEM N' 303, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

Discussão, em tutno úriiOO, do Parecer n"' 229 de 1992
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidcldani~,- s_Obre ~
Mensagem n' 297, de 1992 (n' 570/92, na orige~m), de 4 de
setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Dr. ADHEMAR FERREiRA MACiEL, para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos Augusto Thibau Guimarães.

Di'scussão, em turno úriico, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 303, de 1992 (n' 582/92, na origem}, de 11 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. AGILDO
SÉLLOS MOURA, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de DiPlomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à~República de Trinidad e Tobago.

-7-

-11-

MENSAGEM N• 298, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADe

MENSAGEM N• 308, DE 1992 ~
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

Discussão, em turno único, do Parecer n"' 300, de 1992
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre ~
Mensagem n' 298, de 1992 (n' 571/92, na origem}, de 4 de
setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
. da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Dr. INDALÉCIO GOMES NETO, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio
Giacomini.

Discussão·, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 308, de 19~2 (n• 592/92, na origem}, de 15 de setembro
do corrente ano;-pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. LUIZ
ORLANDO CARONE GÉLIO, Ministro de Primeira Oasse,
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega, exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.

-8MENSAGEM N' 246, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

1.

DisCUssãO, em turno único, do Parecer da Comissão de
Exteriore-s'·e tiefesa Nacional, sobre a Mensagem
: n' 246, de 1992 (n' 255/92, na origem), de 30 de junho do
;·corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à d~liberação do Senado a escolha do .St._ FELIX
'BAPTISTA J)E FARIA, Ministro de Primeira Oasse, .da
~Relações

-12-

MENSAGEM N• 309, DE 1992
ESCOLHA DE.CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno único, do PareCer da Comissão de .
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre_ a Mensagem
n' 309,~ de 1992 (n' 393/92, na origem), de 15 de setembro
do-corrente a.J?.O, pela qual o Senhor Presidente da República
'submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. JOSÉ NO·
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GUElRA FILHO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, Pí/Jli exercer- o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Cuba.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a próxima sessão ordinária a seguinte-

Outubro de 1992

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:..... Está-tmcerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
SENADO FEDERAL COMO ÓRGÂO JUDICIÁRIO .
DIVERSOS N• 12, DE 1992
-("'") Processo de impeachment contra o Presidente da República (art. 52, inciso I, da Constituição.)

ORDEM DO Dl;?.

-·-

SECRETARJA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreCiadas de 19 a 30- de setembro
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno)
Projetas aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara n• 74, ·de 1992, (n' 3.133/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da RepúbliCa,
que· altera o art. 29 da Lei n9 8.352, de 28 de dezembro de
1991, que dispõe sobre as disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT e dá outras providências.
Sessáo: 9-9-92 (172)
-Projeto de Lei da Câmara n' 56, de 1992 (n• 2.529192,
na Casa de origem), de iniciativa do-Till>unal S_uperior Eleito-2ral, que dispõe sobre a criação de cargos dO Grupo-Direção
PROJETO DE LEI DO SENADO
e AsSessoramerlto SUperiores·- DAS - 100, na Secretaria
N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
do _Tribunal Superior Eleitoral.
Votação, em turrio único, do Projeto de Lei do Senado
Sessão: 9-9-92 (172)
n9 318, de 1991-Complementar, de autoria.Qo Se_n.,dor Mau-:
-Projeto de Lei da Cámara n• 63, de 1992 (n• 2.965/92;
rício Corrêa, que determina os casOs em que as forças estranna Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele permaUnião, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 24•
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
da República, independente da autorização dQ Congresso,NaSessão: 9-9-92 (172)
cional, nos befmos do disposto nos arts. 21, inciso IVo 49,
-Projeto
de Lei da Cámara n• 64, de 1992 (n' 2.966r92,
inciso II e 84, ingso XXII, da Constituição Federal, tendq
-na Casa de origem), de iniciativa dO Ministério Público da
PARECER, sob n• 285, de 1992, da Comissão·
União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 23•
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável
Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
ao Projeto com Emendas que apresenta de nçs 1 a 3 - CRE,
Sessão: 9-9-92 (172)
e voto em separado do Senador J arbas Passarinho.
-Projeto de Lei da Câm,ara n• 53, de 1992 (n• 4.904/90,
-3na Casa de origem), de iniciativa do Tribunã.I Superior do
SUBSTITUTIVO DA ÇÂM_ARÁ AO
Trabalho, que altera a composição e a organização interna
PROJETO DE LEJ PO SENADO ·
do Tribunal RegiC?nal qo Trabalho da 6; Região e dá outras
N• 226, DE 1983
providências.
·
·
Sessão:
15-9-92
(177)
~
_
_.
Discussão-, em turno único, do Substitutivo da Câm~râ'
-Projeto de Lei da Câmara n• 40, de 1992 (n' 2.62919i, ·
ao Projeto de· Lei do Senado n• 226, de 1983 (n' 7.500/86,
na Casa de origem), de iniciativa__ do Tnbunal Superior do
naquela Casa), que concede anistia a dirigente.S -sindicais pUniTrabalho, que altera a çompOsição e a organização friteina
dos com base na legisláção trabalhista, tendo
PARECER favorável, sob n• 277-, de 1992,"da Comissão. do Tribunal Regional do Trabalho da 15~ Região, com sede
em Campinas (SP), e dá outras providéncias.
·
- De Gonstituição, Justiça e Cidadania.
Sessão: 24-9-92 (189)
.
.
-4-Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1992 (o• 2.627/92,
PROJETO DE RESOLUÇÂO
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal SuperiOr -do,
N' 62, DE 1992
Trabalho, que altera a composição e a organizilção iritema
do Tribunal Regional do Trabalho da 10~ Região, com sede
(Incluído em Ordem. do Dia nos termos do art. 172, I,
em Brasfiia-DF, e dá outras providências.
do Regimento Interno.)
Sessão: 24-9-92 (189)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
-Projeto de Lei da Câmara n' 54, de 1992 (n• 1.956/91,
62, çle 1992 (apresentado como conclusão de Parec~r de Plená·no, Relator: Senador EsperidiãoAmin) que autOriza o Senhor, na Casa de origem), de inici3.tiva do M_inisteriO Público Federal, que dispõe sobre -os cargos de carreira do Ministério Públi~
. Presidente da República a contratar operação de crédito no
co do Distrito Federal e Territórios e dá outras providências.
valor equivalente a até oiferita milhões de dó.fares norte-ámeSessão: 24-9-92 (189)
ricanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, destinada ao financiamento do Progrâma de Moder(•) Será publicado em suplemento à presente edição.
nização Te~ológic'a da Agropecuária da Região Centro-SuL,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 76, DE 1992_
(Em regime de urgência, nos termos do- art, 336, "b".,'
do Regimento Interno.)
.
Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto Legislativo n9 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do "caput" do art. 13
da Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, fa-vorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.

Outubro de 1992
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-ProjeJp<l~hei da Câmara n• 70, de 1992 (n' 2c717/92,
na Castt de origem),.~ôe iníciàtíva do Superior Tribunal de
Justiça, qué diSpõe soPre 2! composição e a competência do
Conselho da Justiça Federal.
Sessão: 24-9-92 (189)
Projetas aprovados e enviados à promulgação
-Projeto de Decreto~Legislativo n" 51, de.1992 (rt9 29/91,
na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
COmercial entre e-Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Tunísia.
Sessão: 4-9-92\,(170)
-Projeto de· Decreto Legisla(lvo n• 63, de 1992 (n'
175/92, na- Câmara· dos Deputados), que aprova o, texto do
Acordo de Cooperaç·ão--·Económie$', Comercial, Industrial,
Tecnológica e Financeira, celebrado_entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo dos Ámirados Árabes Unidos, em Brasília, em: 11 de outubro de 1988.
Sessão: 4-9-92 (170) ·
.
·
-Projeto -de Decreto Legislativo n• 72, de 1992 (n'
136/92, na Câmara dos Deputados), q~e aprova o ato que
outorga permissão à Socied:a_de_ d.e_ CornuniCaçãO-Mangueirinha Ltda., para explorar serviçO de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito local na Cidade d_e,Mangueirinha, Esta-:do do Parariá.
·
Sessão: 9-9-92 (172)
.
-Projeto de Resolução n' 59, de 1992, apresentado pelo
Senador Maurício Corrêa como conclusão de seu Parecer de~
. Plenário; que autoriza a Prefeitura M~nÚ:ipal do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro Municipat...2... LFT-Rio1 vencíveis no zo;o semestre de 1992.
Sessão: 9-9-92 (172)
_
-Projeto de Decret~ Legislativo n9 62, de 1992 (n9
162/92, na Câniara dos Deputa<los), que aprova o texto da
Convenção que Estabelece a Agência Multilateral de Garantia
para Investimentos - MIGA, firmado pelo Brã.sil, em Washington, em 23_de setembro de 1990.
Sessão: 10-9-92 .(Extraordinária) (174)
-Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1992 (n' 28191'
na Câmara dos Deputados), f!lfl/l aprova o texto dO Acord~
Básico de COoperaçãO..Científiêã, Téchica e Tecnológica, ceieM
brado entre o Govern(( da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile, em Brasília, em 26 de·
julho de 1990.
_
Sessão: 14-9-92 (176)
-Projeto de Decreto Legislati~o n' 59, de 1992(n' 62/89,
na Câmara dos Deputado~, que aprova o texto da Convenção
n' 158, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
sobre o Término dá. Relação do Trabalho por IniciatiVa do
Empregador, adotada em Genebra, ·em 1982, durante a 68~
Sessão da COnferência Irltemacional do Trabalho.
Sessão: 14-9-92{176)
-Projeto de Decreto Le~slativo n' 61, de 1992 (n' 86/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo
de CoMprodução Cineroatrográfica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do BraSil e o Governo da República
Argentina? em Buenos Aires, em i.s de abril de 1988.
Sessão: 14-9-92 i'lfl6)
-Projeto de Re}olução q' 60, de 1992, apresentado pelo
Senador Beni V eras como conclusão de seu Parecer de Plenário, qu7 autoriza .a União a conúder garantia à operação
de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacionál de

e

Desenvolvimento Económico SOcial - BNDES junto ao
'
'Export-lmport Bank of Japan- EXIBANK.
Sessão: 16-9-92 (Eidraoldinária) (179)
-Projeto de Resol~ n' 61, de 1992, de iniciativa da
Comissão Diretora, que deléga competência à Comissão Diretora_para praticar os atos que especifica, e dá outras providências.
Sessão: 24-9-92 (Extraordinária) (190)
Pro Jetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
-Emendas do Se.nado ao Projeto de Lei da Câmara
n"' 65, de 1992 (n~'-·11,191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que disp6e sobre a regulamentação dos dispositivos constituCiOnais relativos à refOrma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição
Federal.
Sessão: 2'9-92 (165)
-Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre critérios para
outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço
de radiodifusão sonora· e de sons e imagens.
Sessão: 2-9-92 (165)
-,-Projeto de Lei n' 273, de 1991, de autoria da Senadora
Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estado de RoraiIll,fJ terras pertencentes ã União e dá outras providências.
Sessão: 2-9-92 (165)
. - Ef!ie-nda do Senado ao Projeto· de Lei da Câm-ara n"
34, de 1992 (n• 2.475/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justíça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federj.\1 de Priineiro Grau -da s~ Região,
e dá outras providências... :
Sessão: 9-9-92 (172)
-Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmata
n!> 76, de 1992 (n9 3.170/92, na CaSa de origem), de iniciativa
~o President~ da República, que concede antecipação de reaJuste de vencrmentos e de soldos dos servidores civis e militares
do Poder Executivo e dá outras providências.
- Sessão: 10-9-92 (EXitaordinária) (174)
- - -Projeto de Lei d5 Senado n' 173, dé 1991, d~ autoria
· do .senador Josapi:tat Maririho, que dispõe sobre a liberdade
de Imprensa, de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos meiós de comunicação e dá outras providências.
Sessão: 24-9-92 (Extraordinária) (190)
'
Matérias declaradas prejudicadas e enviadas ao arquivo
.-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.
S>'ssão: 2-9-92 (1§5)_.._
..
. -Projeto de Le1 do Senado n' 13, de 199.1, de autoria
do Senador Fernando_ Henrique Cardoso, que regulamenta
a função social da propriedade rural e a execução da reforma
àwária.
Sessão: 2-9-92 (165)
- ~ieto de Lej do Senado n 9 ·100, de 1991, de autoria
do SenadÕr .Jutahy Magalhães, que define a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar ·o seu desenvolviment.;>.
Sessão: 2-9-92 (165)
.
Matérias· retiradas pelo autor e arquivadas nos termos
. 9.ô art. 256 do Regimen.to Interno
-Projeto de Lef do ·senado n'l06, de 1992, de autoria
do Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a venda, através .
de licit~ção, de toda a rede Q~postos;-~~~ndedores de combus- •.
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tíveis de propried..ad,~ da Petrobrás Distribuidora S/A, em todo
o território nacional e dá outras providências.
s-es&ão: 2-9-92 (f66r
-Proposta de Emenda à Copstituição n'? 5, de 1992,
de autoria da Senãdora Marluce Pinto, que dá nova redação
ao § 39 do art. 58 da Constituição.
Sessão: 20·9·92 (173)

.

Parágrafo único.

Outubro de 1992.

No Prazo de trinta dias, cont~dos da

publicação deste Ato, será reviSto o posicionanfeitto-dos at[lais
ocupante·s de cargos da Categoria Funcional de Técnico Legis~
lativo, nas classes e padrões do Nível Intermediário, bem
assim de outras Categorias Funcionais do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com efeitos retroativos a 1"' de setembro
de 1992.

Projetes enviados à Comissão biretora (ai't. 98, V, de
Regimento Interno)

Art. 3"' As funções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Senado Federal passam a ter seus valores fixados na forma
do Anexo III deste Ato.

-Projeto de Lei do Senado n? 106, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta dispositivos ao
art. 8• da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.
Sessão: 17-9·92 (181)

Art. 49- O coeficiente do maior vai< r de vericimentó fixado no Anexo I deste Ato, em relação ao atuai maior valor
de vencimento dos cargos de Analista Legis~ativo, incide sobre
o vencimento dos cargos isolados de provimento efetivo a
que se refere o Ânexo V da Resolução ri"' 87, de 1~ de dezembro de 1989.

Art. _5~> Os .fatores de ajuste constantes do Item 3, colu-Proje-to de Lei do Senado n~ 272, de 1991, de autoria
na
"outros
cargos", do Anexo ao Ato_da Comissão Diretora
da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as pessoas físicas
n' 45 de 12 de dezembro de 1991, foram fixados exclusiva·
a abaterem em suas declarações de renda os gasto!;! com empre--- ment~ para os ·ocupantes dos cargos de Analista Legislativo,·
gados domésticos e dá outras providências.
- Técnico- Legislativo e Auxiliar Legislativo, quando no exerSessão:-f7~9:92Tl81)
·
,Pcio de caroo em comissão do Grupo Direção e AssessoraIÚéhtó Suptriores, na condição de optantes pela retribuição
- Projetodé Decreto Legislativo n• 65, de 1992 (n• 70191
~o cargo efetivo.
na Câmara dos Deputados), que aprova o·texto do Protocolo
de Emenda ao art. 50(a) da Convenção sobre À viação Cjvil
Art. 6o A base de incidência dos fatores de ajuste, para
Internacional, concluído em Chicago, eril 7 de dezembro de
efeito de cálculo da Gratificação de Atividade Legislativa devi1944.
da em razão do exercício de cargos em comissão de Assessor .
Sessão: 24-9-92 (189)
Técnico, SecretáríO Parlamentar e dO Grupo Direção e Asses..... - - .. _SQ(3Jl).~n,to .Superiot:-e.s, quando seus Ocupãntes não forém opATO DA COMISSÃO DlRETORA
tantes pela retribuição de cargos de provimento efetivo, passa
N• 26, DE 1992
a ser a indicada JlO Anexo IV deste Ato, que substitui o
Anexo ao Ato da Comissão Diretora n"' 45, de 1991.
Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado Federal e dá outras providências.
Art. 79 O disposto neste Ato aplica-se aos proventos
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso da com- - de aposentadoria e às pensões decorrentes do fa.lecimento
de servidores do Senado Federal.
petência delegada pela Resolução n'? 52, de 25 de setembro
de 1992, resolve:
Art. 8"' O Prodasen e o. Ceir3f, após aprovação d~s
Art. 1"' Em decorrência do disposto no art. 3 9 ,_ § 29,
respectivos ConselhOs-de Supervisão, adaptarão as disposições
da Lei n• 8.448, de 21 de julho de 1992, a Tabela de vencideste Ato aos seus servidores, com base nos índices e percenmentos dos cargos de provimento efetivo do Quadro de Pestuais fixados n:as Tabel~s ·anexas.
soal do Senado Federal passa a ser, a partit de l'? de setembro
Art. 99 Este Ato entra em vigor na data de sua publica-.
de 1992, a constante do AnexO 1 deste Ato.
ção, com efeitos financeiros a partir de 1'? de setembro de
Art. 2"' Os serVídores ocupantes de cãrgos de provimen1992.
to efetivo das categorias funcionais de Analista Legislativo,_
Técnico Legislativo-e Auxiliar Legislativo, do Qua"drosde Pes-Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
soai do Senado Federal, são posicionados, na Tabela de venciSala da Comissão Din!tora,_ 7 de outubro de 1992. mentos de que trata o artigo anterior, na· forma indicada no
Mauro Benevides - Alexandre Costa- Rachid Saldanha DerAnexo II deste Ato.
zi - Mareio Lacerda - Dirceu Carneiro.
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(Art. 3o. do At:u da CoLLii,.são DiL"etm·:Ll. nn.

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

2é)r d•·: \'T'I~~>
--·---·--~,--.

·----------

GRi\TIF J:CiiDt,

FUNCIIO

----------------------------------------------------------------:
VALOR

S:iMBOLO

·-------------------------------------------- ·--..

Fll-1
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______________________________
__. _______
Fator único=
1,~.1~J

2. OcuP~nte
<h~
~ar'fJO isoL:\do de pruvjhll:.'rd.ú c;:ftd ivCJ '·' •o~•.1c ""'~ ··(:l'é'n~ o
Anexo v Ua i~esol\.u;;âo no .. 87~ d'"-' i~ Ut::.• Út::..!tl'IUÍ:Jf'ü u~ 198<;:
Fator único..:: 1,53
------~------------------------------------------~·----------------3. Ocupante de cargo, ern comissSo, do Gn.!po I) i t~r,:c;:f:;o {t ASSl~St:H'tT'"i:lf•·•~·ht.fJ

n~~o·

Super i orE:o's.,

opt-=·ú1te -pe:Úl.

l~et:ribujç:~\o

til:, C<:\1''90

d~·

-

PI.. UVII"Ut-:HLO

ef'etivo:

SíMBOLO

FATOR

B,ASE DE~ INCIOE.NGIA NA

DAS-4·.·.

6,70
6,56

DAS-5, ..

6,.55

Classg- 3a. r Pad.f":icl
r, Nivel Supc·:t" i or·
Classe Esp •• Paclr:;lo IJ.I. Nível l rot Cf"lllt~t.l i
Classe 3a.,
P:ad1" ão -xv, Nt'Vi::'l !3,. wer i ór
Pad1~ão
Classe 2a .. r
IV, Nível Su~•€'1'' I W''

-DAS-3 ,.
'DAS~6

-

6,54

de

·· 4. Oc:ui-lante: t.Je cargo, ~~~~ comissão,
Par.lamenta&"':

FATOR

BASE

Ass.Téc. CRJU)
Ass.Téc .. CCL T)

6,70

Classe 3a .. , P<:\tJrâo
Classe 3a.,, Padrão

·sec.Pal"l. CCLT)
..
.-';..
...

6,70
4,.22
1,.53

DE

Cla~:;.se

INCID~;.IC[A

2a .. ,

Classe 2-a .. ' r

.O~ r'

io

Asse•ssor _Ttkn ico c_ Secr-::t:<Ár i o

SITUAÇÃO

Sec.Parl.(RJU)

TAO ELA DE VENCIHf:NTOS

NA Ttt13 ELr':t DE VCNt:IhENTOC
I ' N i V+-:· 1 . Hupr-:r· i or·

J: , N ívtd

SIJP\-~1~

Padrão UI, N i' v~;:"!
P"c:\dr'clrJ IV, N í vcl

SIJPt::t"

i tll'"
Inff:l~luEd 10·~~~;

'.l

i (li'"

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

.

-

-----·-

de
cargo·, em c-otu-Íssâo 1 de, GJ"UPO Direc=âo +i.' r.~.c;cs~·•orii'lr,,e.~nl:o
.':·superiores, optaute_perã. re:tJ"ibuiç~D do cr.u"~~c' isol:..'ldo dt:' Dirr.d:ot"~ a
que 'se · re:fe:r(:.• o Ane>:o V da Resol•J.;âo no,. 37, t.le 15 d~ Ue:-;cJIIL;.ro "de
' '1989":.
~

·5·. Ocupante

'

'

... :··Fator· único= i,::.i3

': r~~r~-~-------------------------. . ----------------~-------~--.
:::6.· Oc:upant~
-~

t

cal"go,.. ~~m c:cmissâo~ do Gnipa ·o i r€G::âo 11 ASGf,.'S!:>UJ"mJ,lcnto
pela re:ft-rbui,5o Uo ·cargo dt: ~l'"(íY i 111(:.·nt..:;, €"í'l:.':t i vo
de
Anali!ãt:a Legislativo,..- Técnico
Le9i~lat:ivo
CIU
de
r.tJN~li<Ar:.·
Legi.slat ivo:
de

Superiores,

oPt~nte

FATOR

.S:iMBOLO

DAS-3·
DAB-4·
OAS-5
OAS...:6

2,10
2,58
3~14

·

3,7a

----------------~------~-~-----------------------------------------;/;)·
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----------------------------------------~--- ---~·---·--···--··.

--------

,, •.. ,, ,_.,,,·,uuc-utu
C.i.\r:gcl. ezn c.m.li !isãõ,.. tft:, ri•··upo Dil'k4•-~_,,
Pt::l'c\ nd:ribuiG:~\r.) dü C:i.ll''t,j(') tio; 1•1'\•'..'illn ''!'' • t·'t::t 1VU
de Assessor Ley"is1at ivo:

7. Ocupante

d~

Superiores.

optanl~·

SÍMBOLO

FATOR

OAS-3
DAS-4
-OAS-5
OAS-ó

---.1 .. 9~!
- 2.2~
~.64

3,..08

8. Oc.up~nte de cargo de ~roviwento ~~Htivo de Anali•l~.L~wisl~tivo,..
Técnico LegiG1ativo oU: ôe Av'xiliar !-'C'gü;.l~ltlv~:l, qu(:~ tivc=.•r t?~<t::'rcido
cal"'go,.

em.

cunlissd.IJ,.. do Grupo [)ireç:~\o e AssessoJ.. Cilh~~·•ltu Supr.:;r i ores,

do Quadro .de Pessoal do S€:.·nac.Jo F~ch:.·é<.'l.l, dli! é\C(.wdu ctt•~• o n•.imcro de
~arcelas de qui~tos ir1cur~óradas d~ Gratificac~c dR W~Pr~~eJlta~~o a
qu~ tiver dir.eito, P.elt:~ t.:.'Xt.:.'L"t:''cit:J t1o cargo comí!i!iÍOHr'·td<:>~

No. DE QUINTOS
1
2
3
4

.5

01\S-3

. 1,64
1,..75
1,.96
1.97
2,.10

OAS-4

or.,s-s

1,74
1.95

t~a;;

i~ ")'8

2,:1.7

2,1,3
2,..88

2~

l6

2,37
2,58

2,..49
~! "81

3.,.iA

or.. s-6

3~3:J

3,:ra

9~ OcuPante

do cargo de provi n,enl:o <d'et i vo de t·'Hss~?~;sur Ll·:u i <;;.1<.\t i vq,
qu€ tiver
exercido
car.so,
em
C(JIIlissão,..
do
Gr1.1PO
Di•··c~~\ú
e·
· As.ses.soramento
Super iorc~s .. do G1.1aclro Uc:: P~·s1;.0<01l t.lo ::;~~,, ..• do J':"t:t.:~·r~'\1,.
de acordo conto n•.lniero d&~ P<ilrcela!i>
de
quintos
incon~ori:Hic,s- d<:\
Gratifica,io de Represent~'io a que tiver dir~it~. Pelo exercicio

do cargo comissionado:

No. DE QUINTOS

DAS-3

1
2

OAS-ó

OAS-4

OAS-5

1,.61

1,67

1 • r::,

1 .. 84

1,69

.1,81
i ,.95
. 2,09
2 .~~
.,.,

1 " 1'/'1

2,.'1.9
2,41

2.15
,2,..;6
2.77

2 rÓ•l

3.~[<

3

1,..77

4

i,tl~

5

1,.92
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 27, DE 1992

ATO DO PRESIOENTE
N• 378, DE 1992

Reajusta a remuneração .dos ~e_nadores.
A Comissão Diretora-do Senado Federal, no uso da competência que "lhe confere o art. 7~ do Decreto Legislativo n"'
64, de 19 de dezembro de 1990, e tendo em vista que os
vencilnentos e· os soldos doS servidoreS civiS e militares da
União foram reajustados pela Lei n' 8.460, de 17 de setembro
de 1992, resolve:
Art. 1~, A remuneração dos senadores, a partir de 1~
de setembro de 1992, é reajustada em 45,85% (quarenta e
cinco vú~ula oitenta e cinco_ por centp ), inciderites sobre os
valores vigentes no mês de agosto de 1992.
.
Art. 2o:> Este Ato entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art.,...39 Revogam-se aS disposiç-Ões em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 7 de outubro dé -1992.
Mauro Benevides - Alexandre Costa - Dirceu Carneiro - ·
Mareio Lacerda- Meira Filho - Saldanha Derzi- Lavoisier
Maia - Iram Saraiva.

02 . .::oJ--

02.~01 -

.

z:.:, ·: :: ,.- :: ::·~~'-

~01.'~01. 0001. 2D21

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n' 8.211, de 22 de julho
.de 1991, resolve:
Art. 1'-' _Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da
Despesa fixada no Orçamento da Unidade 02.901 ...,.... Fundo
Especial do Senado Federal. que com este baixa.
~o.

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicaretroagindo os efeitos a esta dat~.

·Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
. Senado Federal, 6 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

9E~:~·uo f""EDERAL -

DO

-

E S ? E

'.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixad_a no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 1992.
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A'JO DO PRESIDENTE
N• 379, DE 1992

O Presidente do Senaâo Federar, nO USCi oe-sUa oompeténcia regime-n~al. e _regulamentar, em conformidade com a
delegação que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4 ·de abril de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n~ 006.406/92~0, resolve "àfterar o-Afá desta
Presidência n<:> 5, de 1990, publicado no DCN, Seção II, de
31-1-90, para manter aposentado o servidor JOSÉ NEY PASSOS DANTAS, Analista Legislativo, Classe Especial, PadrãO
III, no cargo em comissão DAS-1013, nos terril.Os- do artigo
40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federa-

tiva do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso III,
alínea a, e 193, da Lei,n' 8.112, de 1990, e artigo 11, da
Resolução SF n 9 87, de f989, com proventos integrais, a pãrtir
de 15 de maio de 1992, observado o disposto no artigo 37,
inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 7 de outubro de 1992A-:- Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 380, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e· regulamentares e, tendo em vista o que
consta do Processo PD-0277/92-4, resolve autorizar, como
complementação à missão. de estudos que desenvolvem nos
Estados Unidos da América, a participação ·dos servidores
do PRODASEN, PAULO CÉSAR OE ARAÚJO RÊGO
e MÁRIO ROBERTO DE AGUIAR, no Congr.Sso denominado Interop92, a re3Jizar-se em San FrancisCo, Califórnia,
USA, no período de 25 a 30 de outubro de 1992.
Brasília -DF, 8 de outubro de 1992. -=- Seri.ador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESlDENTE-N• 381, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uo de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" PD 000373192-3, resolve
aposentar, por invalidez, o servidor DONATO MAR'JINS
BOÁZ, Especialista em Administração Legislativa/Técnicas
de Administração, Classe 1~, PL M27, do Quadro Permanente
do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso
I, da 'Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186, inciso· r, § V, 192, inciso
II, e 244 da Lei n• 8.112, de 11-12-90, e com o artigo 76,
inciso V, parágrafos 5' e 8• do Regulamento do PRODASEN,
bem assim com a vantagem constante da decisão da Egrégia
Comissão Diretora do Senado Federal, adotada em sua 14~.
ReuniãO Ordinária realiZada em 27-11-85, conforme Processo
PD.-1010/85-9 e com as constantes das Resoluções do Senado
Federal n•' 87, de 1989- artigos 11 e 13, e 59, de 1991,
e dos Atos n~ ·s, de 1989 e 1, de 1991, do Presidente do
Conselho de Supervisão, com proventos integrais ao tempo
de serviço, correspondentes à razão de 35/35 (trinta e cinco
trinta e cinco avos) do seu vencimento, observado a disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 8 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 382, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de _4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9 PD-009598/92-5,. resolve
aposentar, voluntariamente, a servidora LUCIA BATISTA,
Especialista em Informática Legislativa/AnáliSe da InformaçãO, Classe l\ PL S40, âo Quadrp Permanente do· Centrei
de Informática e Processamento de Dados do _S_enado Federal
- PRODASEN, nos termos do artigo 40, incisá-III, alínea_
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 100, 186, inCisO 111, alínea c, e 244
da Lei 8.112, de 11-12-90, artigo 5• da Lei n• 8.162, de 8-1-91,
e com o artigo 76, incísó V, parágrafos 59 e 89 do Regulamento
do- PRODASEN, bem assim com a vantagem constante d:i
decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal,
adotada em sua 14~ Reunião Ordinária realizada em 27-11-85,
conforme Processo PD-1010/85-9 e com as constantes das Resoluções do Senado Federal nçs 87, de 1989- artigos 11 e
13, e 59, de 1991, e dos Atos n• 5, de 1989 e 1, de 1991,
do Presidente do Conselho de Supervisão, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, correspondentes à razão
de 28/30 (vinte e oito trinta avos} do seu vencimento, observado o disposto nu- artigo 37. incfsO'XJ, da Constituição Federal.
Senado, 8 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 383, DE 199"2

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competênc_ia regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• PD 000585192-0, resolve
aposentar, voluntariamente, a servidora IV ANETE V AS-·
QUES DE MENEZES REIS, Especialista em Informática
Legislativa/Análise da Informação, Classe 1~. PL S40, do Quadro Permanente do Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos termos
do artigo 40, inciso III,- alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67. 100, 186,
inciso III, alínea c, e 244 da Lei n' 8.112, de 11-12-90, e
. com o artigo 76, inciso V. parágrafos 5~' e 89 do Regulamento
do PRODASEN, bem assim com a vantagem constante..da
decisão da Egrégia Comissão Díretora- do -Senado Federal,
adotada em sua 14~ Reunião Ordinária realizada erri 27-11-85,
conforme Processo PD-1010/85-9 e com as constantes das Resoluções do Senado Federal n'!"õ 87, de 1989- artigos 11 e
13, e 59, de 1991, e dos Atos n~ 5, de 1989 e 1, de 1991,
do Presidente do Conselho de Supervisão, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, correspondentes á razão
de 25/30 (vinte e cfnco trinta avos) do seu vencimento, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Feciefal, 8 de outubro de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 384, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e de cÇmformidaâe com
a delegação de competência qüe lhe foi outorgada pelo Ato
da ComissãO Diretota -n~ 2, de 1973, e tendo em vi~tá o que
consta do processo n• 013.722/92-1, rcsolvedesignar ALTA·
M!R) JOSÉ DA SILVA, Analista Legislativo - Área de
Proce.;so Legislativo, Classe "2~", Padrão VI, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, para exerCer.~ em- Substituição,
o cargo de Diretor da SUbse_cretaria de Administração de
Compras, Contratações c Aliei ações, código SF-DAS-10L4,
do Quadro de Pessoal do Se1.ado Federal, no período de
29·11-92 a 18-12-92, durante o afastamento do titular em gozo
de férias.
Senado Federal~ 8 de outubro de 1992. -:--Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 385, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e rcgulamenta'r, de conformidade com a
delegação de competêndá que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComissãO Diretora n'~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n? 013.857/92-4, resolv~
aposentar, voluntariamente, o servidor THEO PEREIRA
DA SILVA, Assessor Legislativo, do Quadro de Pes_soal_do
Senado Federal - Parte Especial, at'ualmente_ no exercício
do cargo em comissão de Diretor da Assessoria, símbolo__$FDAS-101.5, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, combinado com os artigos 193, 186, inciso m, alínea a, e 67,
da Lei n• 8.112, de 1990, no cargo em comissão, código SF·
DAS-10L4, com a opção de que trata o artigo 2•, § 2•, da
Lei n• 6323, de 1976, artigo 3•, § 29 , do Decreto-Lei n' 1.445,
de 1976, com as alterações determinadas pelos Decretos-Lei
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n• 2.270, de 1985, e n• 2.365, de 1987, aplicados no Senado
Federal pelasResoluções (SF) n' 7, de 1987 e n• 198, de
1988, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21,de 1980,
bem assim com o artigo 11, da Resolução (SF) n!> 87, de
1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 8 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
PORTARlA N• 56, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
-sua competência regim~ntal e regÚla_mentar, resolve:
Art. 1? Prorrogar, por 120 dias, o prazo para a coilclusão dos trabalhos da Comissão ESpeCial designada pela Portaria n' 42, de 1992.
·
Art. 2~ Excluir, da Comissão Especial referida, o servidor ALDEMIR JULIÃO DA SILVA.
Art. 39 Esta Portari3. entra em:vigor na data ~e-sua
publicação, vigorando seus efeitos a p-artir de 1"' de setembro
de 1992.
Senado Federal, 7 de outubro de 1992.- Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 57, DE 1992
Primeiro Secretário dO senadO Federal, no desempenho de suas atribuições regimentaíS e regulamentares, resolve designar os servidores JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE
DE. MELO, Assessor Legislativo, WILSON ROBERTO
THEODORO, Assessor Legislativo, e RICARDO .LUIZ
LEITE OLIVEIRA, Assessor Legislativo, para; sob a presi'
dênci~ do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incum;.
bida de apurar os fatos constantes do Processo n~> 00938.1/92-0.
Senado Federal, 7 de outubro de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, PrimeirO-Secretário.
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_aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n" 13, de
27 de agosto de 1992. Apreciação sobrestada, em virtude
da falta de quorum para o pross~guimento da sessão.
-Projeto de Lei do Senado n' 318/91 - Complementação, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele
permanecer temporariamente, mediante permissão do Presi_dente da Repúb1ica, independente da autorização do
Congresso Nacional. nos -rermos do disposto nos arts. 21.
inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXIT, da Constituição
Federal. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de
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lhista. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Projeto de Resolução n9 62/92 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião
Amin), que autoriza o Senhor Presidente da República
a contratar operaç_ão de crédito no valor equivalente a
até oitenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização
Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para
o prosseguimento da sessão.
I.~. I - Designação da Ordern do Dia da próxima sessão.
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Ata da 201 a Sessão, em 8 de outubro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinãria, da 49 3 Legislatura
Presidência do Sr. Magno Bacelar

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

Albano Franco - Alfredo campos - Almir Gabriel Aluizio Bezerra - Antonio Mariz - Beni Veras - Olagas Rodrigues- Cid Saboia de carvalho- Coutinho Jorge- Dirceu
carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Esperidiao
Amin - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson camata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel
Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Joao Roeha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho Josê Eduardo- Josê Fogaça- Josê Paulo Biso!- Josê Rlcha
-Júlio campos -Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia- Levy
Dias - Louremberg Nunes Roeha - I.ourival Baptista - Lucldio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor -Márcio
Lacerda - Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Nabor Júnior - Nelson carneiro - Nelson Wedekin Ney Maranhao - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Valmir Csmpelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A lista de presença acusa o comparecimento de 53_ Srs. Senadpr~.s.
Havendo número regimental, declarQ __aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr ....l~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
RestituindO autógrafos de projeto de lei sancionado:
N' 330, de 1992 (n' 643/92, na origem), de 7 de outubro
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 53, de
1992 (n' 4.904190 na Casa de origem), que altera a composição
e a organização intern_a do Tribunal Regioiiãl do Trabalho
da 6~ Região e dá outras providências, sanciOnado e transformado na Lei n' 8.471, de 7 de outubro de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente
lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Como toma posse hoje o Deputado Jamil Haddad, no
Ministério da Saúde, aproveito esta data para fazer um pro- .
nunciamento a respeito de um assunto que muito me tem
preocupado; manifestei tal preocupação, inclusive, através de
um projeto de lei que passo, neste instante. a comentar:
Em nosso País, é grande a preocupação da área médica.
e em especial do Ministério da Saúçle, com o elevado número
de infecções contraJdas por pacientes após ou mesmo durante
inteinações, relacionadas diretamente com a hospitalização
em si. Infeliznlente para nós, toda essa preocupação com as
infecções hospitalares não é infun-aaaa; pOis os nossos índices
nos distanciam daqueles das nações que verdadeiramente se
preocupam com a qualidade dos serviços de saúde prestados
aos seus cidadãos.
Eriquanto países como os Estados Unidos da América
apresentam uma taxa de infecção hospitalar de .aproximadamente 6%, no Brasil, as taxas de incidência dessas infecções
situam-se entre 6% e 15%, tendo como média 10%. Só no
ano passado, Sr. Presidente, foram constatados 1.441.245 Ca~
-sos de infecção hospitalar no Brasil, num total de 14.441.245
internações, e o número de óbitos associado a infecções contraídas dentro dos estabelecimentos de saúde chegou a 72
mil. Conclui-se, portanto, que a taxa de incidência de infecções
hospitalares no País foi de 10%. e a taxa de letalidade associada a elas foi de 5%.
_
O dado inqúietante é qUe essa incidência não se manteve
a mesma nos últimos anos; aumentou, influenciada pela crise
firianceir3 que se faz sentir nos hospitais, ein geral, e nos
hospitais públicos, em particular.
A preocupação com o prOblema já é antiga. Desde o
advento da Portaria n~ 196, do Ministério da Saúde; em vigor
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há nove anos. iniciou-se um processo de controle da incidência
de infecção hospitalar no País, e essa experiência tem -se revelado bastante positiva. No Brasil, várias experiências bem
sucedidas de implantação de programas de controle de infecçõeS em ho'spitais gerais,· especializados e universitários. mostraram resultados surpreendentes de redução de suas taxas
iniciais de incidência.
A amplitude do problema decorre, em grande parte, do
não cumprimento da citada Portaria n" 196, de 24 de junho
de 1983, que obriga a formação de comissões de controle
das infecções dentro dos estabelecimentos de saúde. Na opinião da coordenadora de Controle de Infecção Hospitalar
da Secretaria Nacional de_ Assistência à Saúde, Dra. Iracema
Joana Estefan, apenas 10% dos seis r.1~l hospitais brasileiros
possuem essas comissões.
Por essa razão, propus, em 1991, o Projeto de Lei do
Senado n"' 138, aqui aprovado em agosto do ano passado,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares pelos nosocómios
do País, com base nas características dos nossos hospitais e
no perfil dos nossos profissionais da área de saúde.
Para minha alegria, Srs. Senadores, tenho informações
de que esse Projeto de Lei teve uma excelente acolhida no
Ministério da Saúde, e serviu de base para a elaboração da
nova portaria ministerial~ já praticamente pronta, que revê
a Portaria 196 e determina a criação-do Serviço e_da Comissão
de Controle de Infecções Hospitalares, antecipando-se à aprovação do novo texto legal e em perfeita consonância com
ele.
As experiências naCionais, assim como os precedentes
estudos realizados pelo grande projeto americano de avaliação
do controle de infecções nosocomiais, demonstfam a necessidade da existência desses programas de controle em 100%
de nossos hospitais, baseados em vigilância epidemiológica,
e geridos por uma equipe constitulda para esse fim específico.
Entendemos, portanto, Sr. Presidente, ser absolutamente
indispensável a existência, em primeiro lUgar, de uma Comissão de Controle de Infecções Hospitalares - a CCIH -de
caráter deliberativo, definidora de políticas e prioridades, e
envolvendo os principais setores dos estabelecimentos de saúde; e, em segundo lugar, de um Serviço de Controle de Infecções Hospitalares, cuja função precípua é justamente executar
as ações pro-gramadas de controle dessas infecções, em cada
um dos 6.000 hospitais brasileiros, quer sejam eles públicos
ou privados.
É evidente que o Projeto por mim apresentado prevê
que os hospitais de pequeno porte poderão articular-se no
sentido da utilização recíproca de recursos técnícOs, materiais
e humanos, com vistas ao eficiente controle das infecções
nosocomiais, reduzindo custos e potencializando recursos e
resultados, facilitando , assim, o cumprimento da lei.
A preocupação com os custos, por si só, já juStifícariaa adoção de medidas urgentes de controle das infecções hospitalares no País, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Posso afirmar
que cada internação, sem complicações, paga pelo Inamps
em 1991, custou aos cofres públícos Cr$ 98.763,00 (noventa
e oito mil, setecentos -e sessenta e três cruzeiros), enquanto
o trata~ento de cada infecção" ficou em torno de Cr$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), já
que, segundo dados do Ministério da Saúde, uma infecção
hospitalar acarreta, em média, cinco dias a mais de internação,
com um custo médio adicional de 500 dólares. Quando se
extrapola esse custo para o total de infecçõe~ hospitalares

·-----
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ocorridas no ano passado, conclui-se que o Governo desembolsou a quantia de 750 milhões de dólares, com o tratamento
_dessas infecções, no País.
As experiências internacionais e nacionais mostrain i::J"u"e-.
com o conhecimento e a tecnologia hoje disponíveis e com
a opção por atitudes e procedimentos adequados, cerca de
um terço desses casos de infecção hospitalar poderiam ser
evitados se todos os hospitais mantiveSSem controles efetivos,
conforme preconiza o Ministério da Saúde, desde 1983. Estima-se que o Brasil poderia estar economizando, por ano,
no mínimo 250 milhões de dólares, Srs. Senadores, se as normas estivessem sendo verdadeiramente cumpridas.
O MinistériQ da Saúde não poupa esforços e milhares
de profissionais já foram treinados. Através da Coordenadoria
de Controle de Infecção Hospitalar da Secretaria Nacional
de Assistêndã -f S.iúde, vêm sendo colocados à disposição
de todos os hOSPitais: um instrumento de ã.vclliação do problema, em cada éstabelecimento de saúde, e um curso de Introdução ao Controle_ de Infecção Hospitalar, de nível tão bom
que mereceu elogios da Organização Panamericana de Saúde
- OPAS - , e desperta interesse até no exterior.
A aplicaçao ·desse ínstrumento de avaliação no Estado
do Paraná demonstrou que, dos SOO hospitais avaliados, somente 41 possuíam uma CCIH. A divulgação dos dados e
a criação de uma placa de identificação para os hospitais onde
existíam ComHfSõeS de Controle de Infecção Hospitalar, com
os dizeres "ESTE HOSPITAL TEM CCJH", atraíram pacienteS e geraram uma concorrência sadia entre os hospitais paranaenses. Além disso, a concessão de alvará de funcionamento
aos hospitais, naquele Estado, ficou condicionada_ à eXistência
de uma CCIH.
O êxito alcançado no Paraná está sendo divulgado, Srs.
Senadores, e outras Unidades da Fed.eração estão definindo
estratégias de avaliação das condiÇOeS de seus hospitais. Em
meu Estado_, a Bahia, está praticamente concluído o levantamento dos dados da cidade de Salvador, partindo-se, em seguida, para a criação de Centros de Treinamento de Controle
de Infecção Hospitalar no interior baiano. Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Santa Catarina, entre outros, também estão empenhados em treinar pessoal, fazer levaQtamentos ~implantar soluções para a diminuição da infecção hospitarãr.
Sr. Presidente, as estatísticas comprovam que, com a devida profilaxia, a infecção hospitalar pode ter uma queda de
incidência de 1/3 (um terço), podendo chegar a 50%, evitando
ou diminuindo o sofrimento, quando não a morte, de milhares
de pacientes por ano. Quando não prevenida, estima-se uma
tendência de crescimento médiO da ordem de 3 pontos percentuais por ano.
Os dados disponíveis, embora sejam apenas estimativos,
já revelam que a magnitude do problema da infecção hospitalar no Brasil é realmente preocupante. Os hospitais públicos
e privados do País têm de oferecer serviços de qualidade,
pois é inadmissível que um hospital, sendo por definição o
local em que são desenvolvidas açóes de promoção, proteção
e recuperaçã_o da saúde, venha a contribuir para a aquiSição,·
pelo paciente internado; de uma infecção da qual ele não
era, primariamente, portador.
Estou, portanto, convicto, Srs. Senadores, de que o Brasil
precisa, urgentemente, de uma lei que obrigue, coercitivamente, todos os hospitais brasileiros a criarem-as Comissões
e os Serviços de Controle de Infecções Hospitalares. O Projeto
de Lei n" 138, de minha autoria, que se encontra atualm.ente.
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tramitando na Câmara dos Deputados, precisa-ser aprovado,
sem dem.ora, para que se reduzam, ao máximo, as infecções
hospitalares. sorvedouros vorazes dos escassos recursos públicos da área de saúde e responsáveis diretos pela morte de
milhares de cidadãos brasileiros a cada ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. PresideJ:1tc 1-(M.~ito bl!m!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Affonso Carnargo

Carlos Patrocínio
César Dias
Epitácio Cafeteira
Francisco Rollemberg
João Calmon
João França
José Sarney
Mário Covas
Odacir Soares. _
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 145, DE 1992
Define crimes contra a apuração de fato_s em_ Comissão Parlamentar de Inquérito e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Constituí criri:ú;~:
I - Fazer 3JifmãÇão falsa, ou negar ou calar a verdade,
como testemunha, depoente, informante, perito, tradutor ou
intérprete, em escritos dirigidos à co-miSsã-o Parlamentar de
Inquérito, por esta requeridos ou não, ou em reunião, sessão
ou diligencia de Comissão Parlament~r (j.e Inquérito ou de
Subcomissão a esta vinculada, ou em Publicidade relacionada
a fatos em apuração pela COmissão ou Subcomissão, divulgada
através de quaisquer meios de comunicâçã_O;- ho período de
funcionamentO de ComissãO ParlamCI)tar de Inquérito.
Pena- reclusão de dois a quatro anos e multa. II- Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer
o~tra vantagem a testemunha, depoente, informante, perito,
tradutor ou intérprete, para fazer afirmação f8.1sa, negar ou
calar a verdade em escritos dirigidos à Comissão Parlamentar
de Inquérito, por esta requeridos ou não, ou em reuriião,
sessão ou diljgência de Comissão Parlamentªr de Inquérito
ou de Subcomissão a e;sta vinc~lada.
Pena- reclusão de dois a quatro anos c multa.
III- Ameaçar, por palavra, escrito ou gesto, causar mal
injusto e grave, a testemunha, depoente, informante, perito,
tradutor ou intérprete ou qualquer outra pessoa que funciona
ou é chamada a se manifestar em Comissão Parlamentar de
Inquérito ou em Subcomissão a ~sta vinculada.
Pena:- reclusão de dois a seis anos _e multa.
§ 1'' Se qualquer das ações ou omissõ~s previstas ri.este
artigo como crime destinar-se a produzir efeito em processo
penal, ainda que não iniCiado, as penas-ãpliCãffi-se em- dobro.
§ 29 Aplicam-se aos crimes preVistos neste artigo as seguintes disposições:
_ _
a) incorre -farribém nO crime previsto rtó ·inciso -I deste
artigo a testemunha ou depoente não compromissado;
b) a prisão temporária --ihStitüídã pela Lei n~ 7.960, de
21 de dezembro de 1989, será de trinta dias, prorrogáveis
por igual período;
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c) os crimes previstos neste artigo são insuscetíveis de
fiança e de liberdade provisória;
d) a !etratação, arites da sentença, não extingue a punibilidade, mas constitui circunstância que atenua a pena;
e) a pena será inicíada e cumprida integralmente em regime fechado;
f) o réu condenado não poderá apelar sem recolhe-t-se
à prisão.
Art. 2o Se, regularmente intimada, a testemunha, o de·
poente, o informante, o perito, o tradutor ou o intérprete
não comparecer à reUnião, sessão ou diligência da Comissão
-Parlamentar de Inquérito, o Presidente da Comissão, faz"endo
uso dos podere_s judiciais conferidos pela Constituição, poderá
requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determínar a condução coercitiva.
Art. 3<:> S_e o crím_e definido no inciso I do artigo 1''
desta Lei for praticado durante reunião~ seS:Sâ6 OU diligênda
de Comissão Parlamentã.r" de Inquérito ou de Subcomissão
a esta vinculada, o Presidente de uma ou de outra, fazendo
uso do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal,
deverá prender seu autor, Iavx:ando termo, firmado também
-por, no mínimo, duas testemunhas, e designará condutor para
apresentar o preso à autoridade policial competente.
§ 1" Apresentado o preso à autoridade competente. será lavrado o auto de prisão em flagrante, seguindo-se, no
mais, as normas pertinentes do Código de Processo Penal.
§ 29 Se, após a reunião, sessão ou diligência, apurar-se
que durante estas foi praticado o crime, o Presidente da Comissão, imediatamente, requererá ao-órgão do Ministério Público
a instauração da competente ação penal.
§ 3° O" Presidente da Comissão também requererá ao
órgão do Ministério Público a instauração da ação penal nos
demais casos previstos no inciso I do artigo 1~. imediatamente
após tomar conhecimento do fato.
Art. 4·' No processo e julgamento dos crimes definidos
nesta Lei, ainda que o réu se livre soltO, Os prazos previstos
no Código de Processo Penal serão aqueles aplicáveis ao réu
preso.
Art. 59 Esta Lei_ entra em vigor na data de su~ publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em cont_rá_rio.
Justificação
Quando da edição da Lei no 1.579, de 18 de março de
1952, há quatro décadas atrás, preocupou-se o legislador em
definir como crime comportamentos que atentam contra a
apuração de fatos pelas Comissões de Inquérito. Definiu o
_legislador como comportamento típico "fazer afirmação falsa,
ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor
ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito".
A pena prevista foi a do art. 342 do Código Penal, que pune
o falso testemunho com reclusão de um a três anos além
de pena pecuniária.
_
Expedêricias reCenteS vividas por este Parlamento indicam que as disposições contidas na aludida lei repressiva especial não está servindo a seus propósitos. Toda a Nação, recentemente, ouviu pessoas golpearein ã verdade de forma acintosa, perante Comissão Parlamentar de Inquérito; transmissões
âirctas de televisão apresentaram ao País triSte espetáculo
em que pessoas mentiam ou cal3.Van:l sistematica-me-nte -~cver
dade, enquanto avolumava-se prova documental incontroversa em direção inteiramente oposta aos depoimentos mendazes
prestados.
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Por outro ladfr, há também relatos recentes de ameaças,
de tentativas de suborno e de coação a testemunhas que iriam
prestar ou que prestaram depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito.
Diante disso, julgamos indispensável propor a alteração
das normas vigentes, de molde a acentuar a proteçãoàqueles
que têm o dever de contribuir para a apuraÇão de tatõs peias
Comissões Parlamentares de Inquérito.
A relevância da proposta decorre do simples fato de que
as ComiSsões Parlamentares de Inquérito não servem ao interesse do autor do requerimento de instalação, de partidos,
de grupos isolados ou de pessoas determinadas. Os fatos que
tais ConüssõeS buscam apurar destinam-se a proteger, única
e exclusivamente, o interesse público; destinam-s-e, assim, a
resguardar o Erário, _a dar transparência absoluta às ações
do Governo, a assegurar a dignidade da funç_ã_o pública, a
impedir que ofensas à moralidade no trato da coisa pública
permaneçam impunes.
Para tanto, como princípio básico, cuida a presente proposição de elevar as penas comi nadas aos crimes_ de falso
test(·munho perante Comissão Parlamentar de Inquérito, de
suborno e de coação a testemunha, depoente, informante,
perito, tradutor ou intérprete de que se sirva Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos.
Por outro lado, busca o Projeto ampliar a tipificaÇão
do crime de falso testemunho perante Comissão Parlamentar
de Inquérito. Foram acrescentados à definição -da Lei n"
1.579/52. como comportamentos típicos, o falso ou omissão
da verdade em escritos dirigidos a uma CP! c em publicidade_,____
relativa a fatos em apuração pela Comissão, divulgada através
dos meios _de comunicação no período de [uncion3rri-ento da
CP!. Além disso, foram incluídos como autores do crime ''depoente" e "informante", uma vez que, freqüentemente, as
Comissões Parlamentares de Inquérito "convidam" pessoas
a prestar depoimento perante a Comissão, sem que o ''depoente" seja enquadrado formalmente como "testemunha".
Tratou a proposição, ainda, de tipificar, de modo especí~
fico, o crime de suborno com respeito a testemunha, depoente,
informante, perito, tradutor ou intérprete de que se vá servir
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fã.tos. O mesmo tratamento específico foi dado ao crime de coação.
Para que as normas contempladas pelo Projeto alcancem
eficácia efetivamente inibidora dos comportamentos típicos
nele definidos, definiram-se re-strições no§ 2o do 1" tais como
a prisão temporária de 30 dias, a vedação ao arbitramento
de fiança e à concessão de liberdade provisória, a exclusão
da retratação como forma de_ extinção da punibilidade, o regime fechado para o início e cumprimento da pena e a obrigatoriedade de o réu condenado recolher-se à prisão para apelar.
Julgamos também-oportuno propor normas acerca da prisão em flagrante em reunião ou sessão de Comissâo-Parlamentar de Inquérito ou de Subcomissão a esta vinculada.
Por fim, a proposta busca abreviar os rrazos processuais
no processo e julgamento dos crimes contra a apuração de
fatos por Comissão- Parlamentar de Inquérito. Os prazos a
serem cumpridos serão ~queles aplicáveis ao ré-u preso, ainda
que solto esteja o réu. Objetiva-se com isso impedir que o
espaço avantajado de tempo entre a prática do fato típico
e o julgamento favoreça a impunidade daqueles que, com
seu comportamento voltam-se contra os interesses de toda
a sociedade brasileira.
Estamos certos de que a presente proposição, após receber a contribuição dos membros do Congresso Nacipnal,_ auxi-
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liará estc_ ~arlamento a desempenhar com mais vigor e precisão
a missão constitucional de atender aos superiores anseios da
Nação.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1992.- Senador Jutahy
Magalhães.
rA'Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão_terminativa.}
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1992
Reestrutura os cargos da Área de Telefonia e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o Os cargos pertencentes à Categoria Funcional
de Auxiliar LegishHivo, Área de Telefonia, Nível Auxiliar,
passam a integrar a categoria funcional de Técoic_o_Legislativo,
Nível Intermediário~ do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com a respectiva área de especialização.
Art. 2~ Os atuais ocupantes dos cargos de que traia
o artigo anterior são posicionados, na Tabela de vencimentos
aplicável aos cargos de Nível Intermediái:io, no padrão de
valor igual ou superior mais próximo do vencimento que percebem, na Tabela de Nível Auxiliar.
Art. 3" O disPosto nesta Resolução aplica-se aos proventos de_ ap_osentadoria e às pensões decorrentes do falecimento de servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
- Art. 4~ Esta Resoluçao _entra em vigor na:-- data de sua
publicação, com efeitos a partir de l9 de s_ctembro de 1992.
Art. Y Revogam-se as disposições em contrário.--

J ustificação
De ac9rdo com as normas regulamentares em vigor, os
cargos da Area de Telefonia são classificados como de Nível
Auxiliar. para cujo ingress_o é exigida a escolaridade de P
grau ou habilitação legal equivalente_.
Com o advento da Lei n~ 8.460, de 17 de setembro de
1992, a Categoria Funcional de Telefonista, no âmbito dos
órgãos do Poder Executivo, passou a ser classificada como
de Nível Intei"mediário (2~ grau).
Diante disso e com o intuito de dispensar tratamento
isonómico aos cargos semelhantes existentes no Quadro de
Pessoal do Senado Federal, estamos apresentando o presente
projeto de resolução, com a finãlidade de incluir, na Categoria
Funcional de Técnico Legislativo, Nível Intermediário, os cargos pertencentes à Área de Telefonia.
Sala da Comissão Diretora, 8 de outubro de _1992. Mauro Benevides. Alexandre Costa- Dirceu Carneiro- Ra~
chid Saldanha Derzi - Márcio Lacerda - Iram Saraiva Lavoisier Maia - Meira Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 8.460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992
Concede antecipação de reajuste de vencimentos
e de soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O projeto de
resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa durante
cinco sessões, a fim de receber emendas.•. nos_ termos do §
1~ do art. 401, do Regitnentó lritetn:o: Findo_e,sse prazo, será
remetido a comissão competente.
- -· ·
-·
Sobre a mesa, ofíCio

que será lido pelo Sr.

1" Secretário.

É lido o seguinte
GABINETE DO LÍDER DO PSDB
OF. PSDB/1/N•·-365792
Brasllia, 7 de outubro de 1992
Senhor Presidente:
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de determinar a substituição do Deputado Elias Murad para membro
titular no lugar do Deputado Jutahy Júnior e o Deputado
Osmânio Pereira para membro suplente na Cornis~ão Mista
destinada a analisar a Medida Provisór-ia n~ 306 Que "disciplina
o pagamento de vantagens que menciona e ~dá outras provi~
dências".
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de elevada estima .a distintO apreço. -Deputado José
Serra, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Será feita a
substituição solicitada.
A Presidência iecebeu manifestações de apoio ao Senado
Federal, face ao processo de julgamento do Presidente da
República, das seguintes entidades:
- Associação Brasileira de Criminalísdca;
- União Nacional dos Auditores Fiscaís do Tesouro
Nacional (Regional do Ceará);
- Sociedade Mineira de Engenheiros;
-Universidade Estadual de Campinas;
-Associaç-ão dos Moradores e Amigos de Hidrolândia;
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná;
--Câmaras Municipais de Quissamã (RJ), Ivaiporã(PR),
' ·ória da Conquista (BA). Carapicmba (SP) e Câssia dos
Coqueiros (SP), e
- 28 assinali.ita~s- de populares.
O ~R. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
(Pausa)
S. Ex~ não se encontra presente no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Seriado r Cid- S3bóia de Car~
valho. (Pausa)
S. Ex• não se encontra presente no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
·
·
(Pausa)
S. Ex~ não se encontra presente no pleilário.
Concedo a palavra ao riobre Senador lrapuan Costa Júnior. (Pausa)
S. Ex• não se encontra presente no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa)
S. Ex~ não se encontra presente no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nos termos
do art. 155, § 4o do Regimento Interno, a Presidência v"ai
encerrar os trabalhos, ficando, em conseqüência, sobrestada
a apreciação das matérias COnstantes da Ordem do Dia da
presente sessão.

Outubro de 1992

São os seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada:
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 76, DE 1992
(Em regime de urgência,_ nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis·
lativo n~ 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da
Lei Delegada n" 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto. de Lavor, favorável, nos _termos de Substitutivá
que oferece.
·
-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 318, de 1991-Complemeritar, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente:
da, República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49,
inciso II e 84, indso XXII, da Constituição Federal, tendo
PA_RECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão
De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favor~vel ao
Projeto com Emendas que apresenta de n~ 1 a 3 - CRE
- . e voto_ em separado do Senador Jarbas Passarinho.
-3SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 226, DE 1983
Discussão, eril. turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n'' 226. de 1983 (n' 7.500/86,
naquela Casa), que concede anistia a dirígentes sindicais punidos com base na legislação trabalhista, tendo
PARECER favorável, sob n' 277, de '1992, da Comissão
De Constituição, Justiça e Cidadania.

-4PROJETO DE RESOLUÇÂO No 62, DE 1992.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin), que autoriza o Senhor Presidente da República a contratar operação de crédito
no valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Inteíamericano de Desenvolvimento- BID - , destinada
financiamento do Programa
de Modernização Tecnológicã. da Agropecuária da Região
centro Sul.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
designa para a sessão ordinária a realizar-se amanhã, às 14h
e 30min, a seguinte

ao

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 76, DE 1992
(Em regime de urgênc~a. nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno.)
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Votação, em turno únicO, do Projeto_ de Decreto Legislativo n" 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique C3rdoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da
Lei Delegada n·' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos do Substitutivo

que oferece.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 73 DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia ni,-stermos do art. 353, pará~
grafo únic_o, do Regimento Interno.)

Discussão, cm turno úni~O, do Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão ã Jet- Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em ondãmédia, na Cidade de Te resina, Estado do Piauí_._ (Dependendo

de Parecer_)
-3~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à rádio A Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüêncía modulada, na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo. (Dependendo de Parecer.)

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ne 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos terrOos.do arL 353, parágrafo úniCo, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
de Minas Gerais. (Dependendo de Parecer.)

-5SUBSTITUTIVO DA CÁMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N' 226, DE 1983
Discussão, em turno úniCO, do Substitutivo da Câinara
ao Projeto de Lei do Senado n' 226, de 1983 (n' 7.500/86,
naquela Casa), que concede anistia" a dirigentes sindicais pun1:-dos com base na legislação trabalhista, tendo
PARECER favorável, sob n' 277, de 1992, da Comissão
-

De Constituião, Justiça e Cidadania.
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 111, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
no 111, de 1992,•âe autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre a nomeação dos presidentes das instituições financeiras oficiais de crédito do governo federal, tendo
PARECER,- ptdferid.o' em Plenário, Relator: Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto e contrário à Emenda
apresentada perante a Comissão.

-8PROJETO DE RESOLUÇÂO N' 62, DE 1992.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do RegimentO Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\'
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Rela-tor: Senadoi- Esperidião Amin), -que -autoriza o Senhor Presidente çla República a contratar operação de crédito

no valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, junto· ao Ba-nco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada ao financiamento do Programa
de Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região
Centro Sul.
O SR. PRESIDENTE (Magno.Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14h e 50min.

. _ATO DO PRESIDENTE N' 386, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência cJ.ue lhe· foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve retificar o anexo
do Ato do. Presidente n"' 355, de 1992, para incluir no seu
texto -a seguinte expressão; "O candidato inscrito sob o n~
690 aguarda decisão judicial."
Senado Federal, 9 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N' 387, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e -re-gulamentares, em conformidade com a
delegação de competênci"a-_qüe lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve nomear EVILÁ·siO RISTOW para o cargo de Técnico Legislativo (Área
de Transportes), Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso
público, homologado pelo Ato d
:esidente n' 262, de 1992,
publicado no Diário do Congresso NaciOnal, Seção II, de
25 de junho de 1992 e no Diário Oficial da União, Seção
I, de 30 de junho de 1992.
Senado Federal, 9 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 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
ATO 00 PRESIDENTE N• 388, DE .992
PARECERES
--sob n~"237, de 1992, da Comissão de Educação, favoráO Presidente do Senado ·Federal, no uso de suas atribuições ·regtrrieritais e· regulamentares, em conforinidade com a
vel, nos termos do substitutivo que apresenta; e
-de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favo- delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
rável ao Projeto e contrário ao substitutivo da Comissão de . da Comissão Diretora n~" 2, de 1973, resolve nomear MAUEducação.
RíCIO SILVA LAGOS, LEONARDO DE ARAÚJO BAR-
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ATO !ÍO PRESIDENTE N• 390, DE 1992
NABÉ, ANIBAL GANZERT, FÁBlO HENRIQUE
GRANJA E BARROS, PAULO RICARDO ZARRANZ
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiBUENO, MARCUS VINICIUS CALDAS SOUTO, CAR- ções regimentais e regulamentares, e~ confo_rmidade com a
LOS HENRIQUE C. DE M. SI LV A, ROBERTO CAMPOS
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo AtÕ
FREIRE, MARCELO SILVA CORRÉA,.YANKO DE
da Comissão DirCtOra n" 2, de "1973, resolve nomear WICARVALHO PAULA LIMA, FlõRNANDO AURÉLIO
LLIAN VA IRO DOS SANTOS, MARCELO JOSÉ OLIDE A. AQUINO, GUSTAVO MACHADO PASCHOAL,
VEIRA YARED, RIDSON FERRAZ DA ROCHA. FRANMARCELO NASCIMENTO ARAÚJO, CLÁUDIA MARCISCO JOSÉ V. ZARANZA, LUIZ ANTONIO T. DE
TINS DE A. E SOUZA, EDUARDO ANTONIO ALENCARVALHO e EDNILTON ANDRADE PIRES para o carCAR BRITO, MARIA ISABEL F. Dlõ L. ROSA, ANDRÉ go de Técnico Legislativo (Área de Eletrônica e TelecomuniLUIZ S. DE MEDEIROS, FRANCISCO JOSÉ L. U. DE
cações), Classe Y, Padrão T. do Quadro de Pessoal ç)o Senado
AQUINO, MARCUS V!NICIUS DA. S. AMbRAL, JOÃO
Federal, em virtude de aprovação cm concurso público, homoJOSÉ CANDIA NETTO, SENIO LUIZTODESCHINI, RIlogado pelo Ato do Presidente n" 358, de 1992 e publicado
CARDO NERY AGUIAR OLIVEIRA Jõ JOSÉ LUIS DE . no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro
SIMAS CUNHA para o cargo de Técnico Legislativo (Área
de 1992, e Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de setembro
de Segurança), Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal
de 1992.
. - .
do Senado Federal, em virtude de aprõvaçãO em concurso
Senado Federal, 9 de outubro de 1992. --Senador Mauro
público, homologado pelo Ato do Presidente n" 355, de 1992 Benevides, Presidente do Senado Federal.
e publicado no Diário do Congresso NaciOnal, Seção II, de
17 de setembro de 1992 e Diário Oficial da União, Seção
ATO DO PRESIDENTE N• 391, DE 1992
I, de 17 de setembro de 1992.
Senado Federal, 9 de outubro de 1992. -Senador Mauro
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeBeoevides, Presidente do Senado Federal.
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2,_de 1973, de acordo corpo disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
ATO DO PRESIDENTE N• 389, DE 1992
Comissão Diretora n'~ 1, de 1991, resolve exonerar, em conforO Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuimidade com o art. 15, § 2", da Lei n• 8.112, de1990, PAULO
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
DE F. RIBEIRO, do cargo, em comissão, de Se_cretário Parladelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
mentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Fededa Comissão Diretora- O'? 2,_ 4e 1973, r:esolve nomear JOSÉ
ral, nom~açlo pelo Ato n~ 287. de 1992, desta Presidência,
WELLINGTON ALVES M. AMADO, JOÃO-CARL-OS
para ter lotação e exercício no Gabinete do Senador Darcy
MOREIRA CORREA, LUCIANO BRASIL DE ARAÚJO,
Ribeiro.
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA FREIRE, IZAIAS FASenado Federal, 9 de outubro de 1992. -Senador-Mauro
RJA DE ABREU, JOÃO RIOS MENDES, JOSÉ RJBEIRO
Benevides, Presidente.
DA SILVA NETO, VANDRÉCIA PINTO SCAFUTTO,
ROBERTO JARDIM CAVALCANTE, EDGAR SÉRGIO
ATO DO PRESIDENTE N• 392, DE 1992
DE SOUZA COATIO, WAGNER FRAGA FRIAÇA,
O
Presidente
do Senado Federal, no uso _de suas atribuiDORGIL MARINHO DA S. BRANDÃO, ELIZABETH
ções .regimentais e regulamentares, em conformidade com a
DAS GRAÇAS M. MORAES GUALBERTO, NELCI
delegação de corripCtêilcia qUe-lhe foi outorgada pelo Ato
MARTINS FERREIRA, VERA LUCIA BARCELOS DE
da Comissão Dlretora n9 2, de 1973, de acord()_ com o disposto
PAIVA, THAÍS CARUSO AMAZONAS DA SILVA, DIMJTRJOS.HADJIMICOLAOU, NOEMIA GONÇALVES no artigo 243, § 20 da Lei n' 8.112, de 1990, e no Ato da
Comissão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
BARBOSA, MONICA GOMES RAMOS, ANNA AUGUSTA CHAGAS FERREIRA, FÁBIO LIBERAL F. DE SAN- consta do P_rocesso n"' 13.048/92-9, resolve nomear PAULO
DE F. RIBEIRO para exercer o cargo, em comisSão, de SecreTANA, LEA.NY BARREIRO DE SOUSA LEMOS, ENEItário Parlamentar, Código -AS-1, do Quadro de Pessoal q_o
DA APARECIDA M. VIEIRA, RALPH CAMPOS SIQUEIRA, LUCIANA DUARTE F. DE SANT'ANNA, MA- _Senado Federal, com lotação_ e_ exercício no Gabinete do Senador Darcy Ribeiro.
RJA DO PERPÉTUO SOCORRO A. DE SOUZA, MARIA
Senado Federal, 9 de outubro de 1992.- SenaQor Mauro
CRISTINA DA SILVIA, SILVA I'ONTES CARVALHO,
LAFAIETE LUIZ DO NASCIMENTO, CÉSAR AUGUS- )3enevides, Presidente.
TUS ROLON, DENISE TERESINHA RESENDE, CARLOS ROBERTO DI;: OLIVéiRA, ANTONIO CARLOS VIATO DO PRESIDENTE N• 393, DE 1992
D!GAL SIMÓES, MARINALV A LIMA DE SOUZA~ RO'
SA GOMES DE CARVALHO para o cargo de Técnico LegisO Presidente do Senado Federal, no uso da sua compelativo (Área de Datilografia), Classe 3•, Padrão I, do Quadro
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
de Pessoal do Senado ~ederal, em virtude de aprovação em delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
concurso público, homologado pelo Ato do Pxe.sidente n\> 357,
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
de 1992 e publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
II, de 22 de setembro de 1992, e Diário Oficial da União,
Diretora n"'_Ol, de 1991. e tendo em vista o que consta _do
Seção I, de 22 de setembro de 1992.
- . ..
Processo n• 013.678/92-2, resolve. exonerar CAETANO VENSenado Fed~ral,. 91d~ o,utubro de 1992. -Senador Mauro_· DIMiATII NETO, do cargo, em comissão, de Secretário
Benevides, Presidente·· do Senado Federal.
]?arlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado
~
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Federal, do Gabinete do Senador Odacir Soares, a partir de
6 de outubro de 1992.
Senado Federal, 9 de outubro de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DOPRESIDENTE N' 531/91,
.
QUE APOSENTOU TENISOY DE ARAÚJO LIMA,
ANALISTA LEGISLATIVO,
CLASSE ESPECIAL, PADRÃO III
Apostila

Fica alterado o fundamento legal da concessão d~ aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts..
490 e 492, do Regulamento Administrativq do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de outubro de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 566/91,
QUE APOSENTOU SCYLLAS DE CARVALHO GÓIS,
ANALISTA LEGISLATIVO,
CLASSE 1', PADRÃO III
Apostila

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, 9 de outubro de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 636/91,
QUE APOSENTOU GENEVAL RODRIGUES DE PAULA,
TÉCNICO LEGISLATIVO,
CLASSE ESPECIAL, PADRÃO III

Apostila
Fica alter~dõ'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, 9 de outubro de 1992. -Senador Mauro
Benevides, PreSidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 547/91,
QUE APOSENTOU JESUS DA GALILÉIA DE AZEVEDO,
TÉCNICO LEGISLATIV9,
CLASSE ESPECIAL, PADRAO III
Apostila
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, 9 de outubro de 1992.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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SÁBADO, 10 DE OUTUBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 202• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO
DE 1992
1.1- ABERTURA
1.2 -liXPEDIENTE
1.2.1- Comunicações
Do Senador Alexandre Costa, comuniCando que assumiu hoje-, o cargo de Ministro c;te Estado, Chefe. da Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidência da República e sua opção pela remuneração-do mandato.
Do Senador Nelson Wedekin, comunicando que assume, nesta data, a Liderança do PDT, em substituiçáo ao
Senador Maurício Corrêa.
-- 1.2.2- Leitura de Mensagem Presidencial
N' 122/92-CN (n' 645/92, na origem), submetendo
a deliberação do Congresso Nacio-nal o .texto da Medida
Provisória no;. 308, de 7 de outubro de 1992, que cria a
Secretaria Nacional de Projetes Educacionais e dá outras
providênCias.
-

1.2.3 - Designação da Comissão Mista e fixação de
prazo para sua tramitação.
1.2.4- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa do Sr. Luís Carlos Bello Parga,
suplente convocado da representação do Estado do Maranhão, em virtude de licença concedida 3o titular, Senador
Alexandre Costa.
1.2.5- Prestação do compromisso regiment3l e posse
do Sr. Luís Carlos Bello Parga.
1.2.6- Comunicação
-Do Senador Bello Parga, referente a sua filiação
partidária e nome parlamentar.

1.2. 7 - Discursos do Expediente
SENADOR VALMIRCAMPELO - 32•. anive.rs~rio
de fundação da cidade do Gama- DF.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Defesa da
cOnstrução de linha de transmissão, ·o chamado "linhão",
visando a eletrificação do vale do-xmgu, no Pará, a partir
de Tucuruí.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislalivo n• 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta
a _aplicação do caput do art. 13 da Lei_ Delegada n9 13,
de 27 de agosto de 1992. Votação adiada por fafta de _quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n"' 73, de 1992 (n"'
107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
··outorga concessão à Jet -Rádio-difusão Ltda., para explorar serviço de tadiodifusão són_ora, em onda ·média, na
cidade de Teresina; Estado do Piauí. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada por falta de quorum após parecer
de Plenário do Sr. Bello_ Parga.
Projeto de Decreto. Legislativo n' 74, de 1992 (no
127/91. na Câmara dos D~putados), que aprova a· ato _Que
outorga permissão à Rád~o A Voz _de São_ Pedro Ltda.,
pai:"a explorar serviço de radiOdifUção sonora em freq~ência
modulada, na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum após parecer de Plenário do Sr. Beni V eras.
Projeto de Decreto Legislativo n<:> 75. de 1992 (n"'
140/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rufai
de Muzambinho Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas
Gerais". Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SBNADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.pre11o Job responu.bilidade da M'eaa do Senado Fedenl

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Direror-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor E:recutivo
CARLOS HOMERO V1ElRA NINA
Diretor Admiailtrativo

• ASSINATURAS
Semestral ······-········---·-·---...-·---·-·---·-·--·- -~ 70.000.~

LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor lnduuial
FLORIAN AUGUSTO'COUI1NHO MADRUGA
Diretor Adjlinto
, 1

Tiragem 1.200 exemplares

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
. SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG-Perfil
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senaôb
do Siste~a- de Cfêndã e-Téc'nologia e sua impórtáncia-para
no 226, de 1983 (n' 7.500186, naqu,ela oà$a), que .cónc;eoe". o deserivolvimento do País.
anistia a dirigentes sindicais punidos com base na legislação
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sestrabalhista. Discussão sobrestada por falta de quorum para
são.
votação do Requerimento n• 748/92.
Projeto de Lei da Câmara n' 9, de f990 (n' 4.432189, ·
1.4- ENCERRAMENTO
na Casa de origem), que cria o ProgramÇl Diário do .Con. 2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANgresso Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder
TERIOR
Legislativo na televisão~ e determina outras provid-êllcias.
-Do Senador Áureo Mello, proferido na sessão de
Discussão sobrestada por falta de quorUm para votação
5-8-92.
do Requerimento n' 749/92.
Projeto de Lei do Senado n' 11!, de 1992, de autoria
3- RETIFICAÇÃO
do_Sen,ad_or-Pedro SiOJOI};, que -dispõe $Çibre a nomeação
Ata da 188• Sessão, realizada em 24-9-92.
dos presidentes das instituições financeiras ofiCiais de crédito do governo federal. Discussão encerrada ficando a vota4- SENADO FEDERAL COMO ÓRGÃO JUDICIÁ..
RIO
ção adiada nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
Projeto de Resolução no 62, de 1992, que autoriza Ata- circunstanciada d~- ieu~!~o_- d~ _c9~issão ~oriSt~
o Senbor Presidente ,da República a C<?ntratar operação
tuída nos termos do art. 380, b, do Regimento Interno. realide cr.édito _no valor eq1,1ivalente a at~ ojtenta milhões de_
zada em 7-10-92.
dólares norte-amedcaoos, junto ao Ban~o Interarrie:ric'ap.O
de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamE;:n.tQ
5- MESA DIRETORA
do Pro&rama de Modernização tecnotqgica da Agropecuá6LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
ria dà região Centr"o:.sut Discussão encerrada ficando a
votação adiada nos ter.mOs do art. 1~$ 'd9 Rcgirriento- ln- .
7- .COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ~
terno.
falta de quorum após parecer de PlenáriO do Sr. Be-niVe-

ras.

Ata da 2023 Sessão, em 9 de outubro 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência àos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alfonso Camargo-- Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Epltácio Cafeteira - Jolio França- Josaphat Marinho -José Eduardo-- José Richa- Mauro Benevldes- Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.
Sob a proteção de Deus, iniciarilos nossos trabalhos.
_ Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
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É lida a seguinte

Brasília, 8 de outubro de 1992
Senhor Presidente,
,
,
a V. Ex•, nos termos dq artigo 56, irids-o I,
da Constituição Federal combinado t;ern o artigo -39, a, do
Regimento Interno, que assumi boje, o cargo -de Min"istro
de Estado Chde da Secretaria do Pes~r;tvolvim~nto Regional
_.
.
da Presidência da República.
Outrossim, fazendo uso da f&culdaPe .~onferida pelo §
3~', do artigo 56 da Constituição Fe_de~:ale,do parágrafo único
do artigo 12 do Regimento Interno, -manifesto minha opção
pela remuneração do mandato.
_ _
Aproveito a oportunidade para reafirmar a V. Ex• e aos
Srs. Senadores minha expressão da mais alta estima e apreço.
- Senador Alexandre Costa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) =O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l;>Secretário.
É lida a seguinte
Co~u.nico

OFÍCIO n' 271/GSNWED/92

Brasilia, 7 de outubro de 1992.

Senhor PreSídente:
Nos termos do Art. 66, Parágrafo único do Regirneritó
Interno do Senado Federal, comunico-lhe que assumo, a partir
desta data, a liderança do Partido Democrático .Tmb.alhista
- PDT, em substituição ao riobre Senador Mauríçip Çortêa.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevado estima e distinta consideração.- Senador Nelson Wedekin, Líder do PDT.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro_Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
, Sobre a mesa, mensagem presidencial que será lida pelo
Sr.' J9 Secretário.
É lida a seguinte.

MENSAGEM N' 122, DE 1992-CN
(N• 645/92, na origem)

Senhores Membros dos Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da ConstitUição Federal. submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro da- -Estado da
Educação, o texto da Medida Provisória n" 308, de7 de outu,
bro de 1992, que "Cria a Secretaria Nacional de Projetes
Educacionais Especiais e dá outras providências~·, __ _
Brasília, 8 de outubro de _1992:- Itamar Franco
E.M. n• 245
Em 7 de outubro de 1992
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente no exercício do
cargo de Presidente da República
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Governo Federal vem administrando, desde 1991, um projeto
de atenção integral à criança e ao adolescente, denominado
Projeto "Minha Gente", que, além de desenvolver um novo
conceito de atendimento à infância e~ juventude, fortemente
lastreado por conteúdos educacionais, stricto e lato sensu,
provê, ainda, a participação, ativa da comunidade em ações
que favoreçam o seu desenvolvimento.
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__ _ Desde sua criação, o referido projeto tem sofrido mudanças em sua administração, paSs-ando do Ministério da Saúde
para a responsabilidade do Ministério da Educação e deste
parà ·a própria Presidência da República.
' A última acomodação administrativa, efetuada por força
da Medida Provisória n'-:303, de 4 de agosto de 1992, reeditada
em 4 de setembro de 1992, sob o n" 305 e publiCada no-:DiáiioOficial da União em· 8 de setembro· próximo passado, criou
a Secretaria de Projetes Especiais; subordinada à estrutura
da Presidência da República, dando ao novo órgão cargos
em comissão para o desempenho de suas competências, distribuídas entre duas áreas principais, o Projeto "Minha Gente"
e o Projeto "Ministério da Criança". O referido Projeto "Minha Gente", _disposto no Decreto n 9 539, de 26 de maio de
1992,_ à luz do qual a posterior Medida Provisória criou o
novo órgão, de.u à SEPIPR a responsabilidade específica de
providenciar a implantação física das unidades CIAC- Centros Integrados_ de Apoio à Criança, cabendo ao- Ministério
da Educação a "orientação dos programas pedagógicos e o
.tr~inamento 'ôos recursos humanos necessários ao desenvol_v!mento do Projeto, assim co_~o _3:s- norm-as para o- funciO_nawento.
-Essa dicotomia, eMbora justificada em razão de uma aparente diferenciação de tarefa~a na .realidade tem mostrado
difiCuldades nos resultados, uma vez que existem, de fato,
duas_ áreas_ distintas trabalhando com objetivos -únicos, inas
que, não dispondo de idênticos meCanismos operacionais, não
têm conseguido manter uma harmonia do ritmo. de forma
a se obter resultados convergentes em espaço e tempo cor_
.retos.
_ __ _
Por outro lado, deixando àquela Secretaria de Projetas·
Especiais da Presidência da República a responsabilidade ex_clu_siva de "pla~c;;;jar, coordena! e supervisionar a formulação
e a execução d~ p_rojetos e pr~gr~J!laS especiais de interesses
·do Governo Federal", a referida Medida ProviSória inibiu,
de certa forma, a ação do Ministério da Eduqtção na operacionâlização dos programas, que requerem decisões administrativas importantes, no âmbito da própria pasta, além de um
relacionamento direto_com os vários operadores, nas comunidades atendidas, desde o início decisório quanto a determinação dos locais onde os programas devem funcionar.
.
A análise que fiz, desde o momento de minha posse neste
Ministério, perinite-me ComproVar informações anteriores, no
sentido de que Çl referido projeto é, hoje, uma realidade irreversível. Muit9 ,sç: avançou na.s _pr(_)postas programáticas, que
podem deixar abertos caminhos para inovações·e~d.ucaCionais
importantes para o atual momento brasileiro. Tam_bém já está
estruturada um~ rede de unidades físicas especialmente construfdas, num tOial de 17 inauguradas e mais 173 em construção,
prevendo-se a conclusão deStas para o início do próximo ano.
A implantação de 14 fábricas_de elemento_s_ pré-moldados
em argamassa armada, com base em contratos com duas empresas públicas e 12 .empresas privadas, conforme licitação
realizada em 1991, criou uma estrutura técnica que envolve.
diretamente, uma população de cerca de 60 mil pessoas, além
de gerar uma grande sorna de empregos indiretos.
- Entretanto, acredito que devam ser feitas correções conceituais e administrativaS, de modo a conduzir o piojeto em
referência a rumo mais adequado.
No âmbito administrativo, a avaliação indica que a reuníão das tarefas anteriormente separadas convém ao Governo
Federal, uma vez que evitaremos ações duplicadas ou conflitantes.
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Assim, re-m-eto à elevada apreciação de Vossa Excelência
a anexa minuta de Medida Provisória, que objetiva garantir
a continuidade do Projeto, uma vez que está se extinguindo
a validade da Medida anterior;e, ao mesmo tempo", promover
a sua integração- a urna estrutura melhor definida na administração deste Ministério.
Pela nova Medida Provisória, é cria:da uma Secretaria
Nacional de PrOjetOs EdUcáciollã.is Especiais, no- ârllbito do
Ministério da Educação, concentrando nesta pasta todas as
responsabilidades inerentes ao desenvolvimento daquele pro-

foro.

.

·

Por outro lado, objetivando uma melhor Clareza_ conceituai a partir da denominação dessa ação governamental á
que me refiro, proponho que o Projeto "Minha Gente" p3sSe
a ser designado como Progra!Jloa.de Atenção Integral à Criança
e ao Adolesc_ente, que ultrapasse a visão de apenas um período
governamental, em razão de seus objetivos sociais mais ~mpõr~·
tantes.
-Registro o fato importante que a referida Medida Provisória não acarretará aumento de despesas. Ao co-ntrário, significa uma redução de gastos, porquanto a estrutura proposta
suprime 78 cargos de direção _e assessorainento superior, dos
diversos níveis, e 202 funções gr;:ttificadas e~stentes. na estrutura da extinta Secretaría_de PrOjetas Especiais da Presidência
da República.
Respeitosamente,- Murflio de Avellar lifngei,-Ministro
da
Educação.

MEDIDA PROVISÓRIA N' 308,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1992
Cria a Secretaria Nacional de Projetos de Educacionais Especiais e dá outras providências.

O Viee-Presidente da República, no eXercício dO cargo
de Presidente da Re,pública, no uso da atribuição queJh_e
confere o art. 62 da Const~tuição, adota_a seguirite Medjda
Provisória, com força de lei:
Art. r' É criada, no âmbito do MinistériO da Educação,
a Secretaria Nacional de Projetas Educacionais Especiais. mediante a incorporação do Projeto Minha Gente, órgao integrante da estrutura da extinta Secretaria de Projetas Especiais
da Presidência da República, com a finalidade de promo~er
a atenção integral a crianças e adolescentes, mediante ações
de educação, saúde, assistência e piomoção social e integração
comunitária.
Parágrafo único. Ficam transferidos para Secretaria Nacional de Projetes Educacionais Especiais- o -acervo patrimonial, as atribuições, as competências, as obrigações e os direi~
tos da extinta Secretaria de Projetes Especiais da Presidência
da República.
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Art. 2» Compete à Secretaria Nacional de Projetes
Educacionais Especiais:
I - planejar, coordenar e supervisionar, diretamente ou
mediante convênios, a execução de programas de atenção
integral a crianças e adolescentes, após a aprovação das suas_
diversas etapas pelo Ministro da Educação;
II -planejar, coordenar, promover, fiscalizar·e executar, diretamente ou mediante convênios, a implantação física
dos centros de atenção integral a crianças e adolescentes,
bem como fixar normas para sua manutenção;
III -coordenar e apoiar a operacionalização dos centros
de atenção integral _a crianças e adolescentes, controlando
e supervisionando a qualidade dos serviços prestados nos me~-_
mos, assim como fixar as normas para seu funcionamento, IV- promover a capacitação dos recursos humanos envolvidos na operacionalização da atenção integral a crianças
e adolescentes, mediante o apoio à realização, diretamente
.ou por intermédio de convênios, de programãs de treinamen(o
e de estudos e pesquisas voltados para o desenvolvimento
tecnológico da atenção integral;
V - articular-se com órgãos e agentes do Poder Público,
no âmbito federal, estadual e municipal, com empresas privadas e organizações não-governamentais envolvidos nos programas de atenção integral a crianças e adolescentes.
Art. 39 A Secretaria Nacional de Projetes Educacional
de Projetes Educacionais Especiais tem a seguinte estrutUra
básica:
I - Gabinete;
_
_
_
(Fls. 2 da Medida Provisória que cria a Secretaria Nacici:--nal de Projetes Educacionais Especiais).
I I - Departamento de Infra-Estrutura;
lll -Departamento de Operações;
IV- Departamento de Desenvolvimento Tecnológico;
V -Coordenação de Apoio Logístico;
VI- Coordenação de Apoio Técnico.
Art. 4~ Ficam criados os cargos em comissão e funções
-gratificadas constantes do Anexo desta Medida Provisória,
sendo transferidos e transformados aqueles existe~tes na Secretaria-Geral da Presidência da República, destinados ao Projeto Minha Gente.
Art. 5" A unidade gestora _específica do Projeto Minha
Gente fica transferida, da Presidência da República, para a
Secretaria de Adminfstração Geral do Ministério da Educação.
Art. 6" O Poder Executivo disporá, no prazo de trinta
dias, contados da data de publicação desta Medida Prpvisória,
sobre a organização e o funcionamento da S.ecretaria Nacional
de Projetes Educa_cionais Especiais.
Art. 7"' Esta Medida Provisória entra em vígor na data
de ~ua publicação.
Brasllia, 7 de. outubro de 1992; 171' da Independência
e 104• da República.

DIÁRIO DO CONGRE~SU~KCfONAl: (SeÇâoll)
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ANEXO

A)

QÚADRO DEivlONSTRATJVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FlJNÇÕES GRA'rrf'ICADAS.
CRIADOS NA SECRETARJA NACIONAL DE PROJETOS EDUCACIONAIS ESPECIAIS:
UNIDADE

GABINETE

QUANT.

CARGO/FUNÇÃO

I
I

Secretário Nacional
Chefe
·

5
2
10

Chefe

A~sessor

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES

FG~1

I
2
5
5
12

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Chefe de Serviço

10!.5
102.1
101.4
101.2

I

Diretor
Assessor
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto
Chefe de Serviço

101.5

2
5
5
18
DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

1
2
I
4

5
COORDENAÇÃO DE
APOIO LOGÍSTICO

1
I
3
10

6
COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO

I
1

4
B)

101.6
101.4
102.4
10L2
FG-2
FG-3

12
15
DEPARTAMENTO DE
INFRA-ESTRlffURA

DAS/FG

101.1

!02.1
101.4
101.2
101.1

Diretor
Assessor
Assessor
Coordenador-Geral
Gerente de Projeto

101.5

Coordenador-Geral
Assessor
Coordenador
Chefe de Divio;Jo
Chefe de Serviço

101.4
102.3
101.3
101.2
101.1

Coordenador-Geral
Assessor
Chefe de Divi&'io

101.4
102.3
101.2

102:2

102.1
101.4
101.2

Cli.RGOS EM COMISSÃO TRANSFERIDOS f),\ SECRETARIA-GERi\L DA PRESIDÊNGA
DA REPÚBLICA:
UNIDADE

PROJETO M!Nl·!A GENTE

QUANT.
12
4

CARGO
Gerente de Projeto
Assessor

DAS
!Ql.2

. !02.2

102.3
Assessor
3
10!.1
Chefe de Serviço
6
-------------=--~--~------------==---------=----~----.~c--=~~~~
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Adroaldo Streck (PSDB)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A mensagem
Renildo Calheiros (PC do B)
que .acaba de set: lida encaminha a Medida Provisória n~ 308,.
· '
Suplentes:
de 7 de outubro de 1992, que cria a· Secretaria Nacional de
Jorge Khõúiy' · · · · ·
Projetas Educaciónáis e dá outras prOvidências.
Elísio Curvo
De,acordo com as indicações das Lideranç~s, f~ca assim
- Rita Caffiata
constituída a Comissão Mista incumbidà'de emitir parecer
Eduardo Mascarenhas
sobre a matéria:
Maria Valadão
Senadores
Osmânio Pereiia
Titulares:
· Jandira Feghali
Nelson Carneiro (PMDB)
De acordo com a Resolução no 1, de 1989, fica estabeNabor Júnior (PMDB)
lecido o seguinte o cronograma para a tramitação da matéria:
Francisco Rollemberg (PFL)
Dia 9/10 -Designação ·da Comissão Mista;
Carlos Patrocínio (PFL)
· Dia 13/10- Instalação da Comissão Mista;
Almir Gabriel (PSDB)
Até 13110 -Prazo para recebimento de emendas.
~VJ' Dias (PTB)
_Prazo para a ComissãO Mista emitir o parecer· sobre a
Suplentes
admissibilidade;
Garibaldi Alves Filho
Até 23/10 - Prazo final da Comissão Mista;
Márcio Lacerda
_Até 7/11- Prazo no Congresso NacionãL
Meira Filho
Dario Pereira
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Encontra-se
Beni V eras
no plenário do Senado Fede_ral~ nesta sessão, o ~r. Luís Carlos
Lourernberg Nunes Rocha
Bello Parga, suplente convocado da representação do Estado
............... (PDT)
_ do.Maranhão, em virtude de licença concedjda ao titular,
. , · Deputados
Senador Alexandre Costa, cj_tie oritem se empossou nas eleva.
Titulares:
das funções de Secretário de Desenvolvimento Regi~nal, futu·
Paes Landim (Bloco)
ro Ministro da Integração.
Odelmo Leão (Bloco)
·s. Ex~ encaminhou à Mesa o Diploma que será publicado
Aloísio Alves (PMDB)
-na forma regimental.
Carlos Lupi (PDT)
Telmo Kirst (PDS)
É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa:
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PODE R1:,_11_~;!:~\~'1,.= JUDICIA RI O
~~.:i;
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T R I 8 UNA L REG I O NA L ~y ::.~· EL,E,I}ORAL DO MARANHAO
,__ '. _ ~-"'-7~~ :. -~--~·- _ ~/~~zr~>4-; :- ;~- ~::;::./

· - . · · · t.····r -r' q·-/,/ r
DIPLOMA DE:SUPLENTE';'Dji: SENAPÓÉ"- DA REPUBLICA.

.:~;· •:~:;~·:;r ;?~··:··~~~f~-···;~·-;~-;~bfp;;~?'

.::.:-: •. · · .·-- · 0'fRlBUNAL',REG]ON!Il',rELEITORAl DO MARANHAO, em
cumprimento ao disposto no :;Ji.·)-~57 e' ~eu ·parágrafo , único .rla Lei n;; Ú37; ~~~~~:~07.1965; diploma como SUPLENTE
DE SENADOR DA REPOBUCA~:.Parà à: -!egi~latÍl(,a de: 1987 a 1995.<~. çldà,dão.:_:::::
---,-~__ __. .... _· '- ' ~ :j
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registrado sob a legenda,cgLI,GÁÇ~O~~: "f.U/iNS'~i:o;~q_pR~Y C~:~AM~~J~SE "ir':;
no pleito de 15 de
novembro de 1986, com49;c'íj!7. ~. vV!.(l_l9~;'cgnfomie~consl.a; da' .A\~,.G~~·~·~.a ~.ssão do mesmo Tribunal, realizada a 24
"-. . ...,,""'~'':V ~•,
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l· .,_
l'~_,.r
• $,,,
/
da dezembro de 1986.
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de janeiro de 1987
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DESEMBARGADOR LAURO DE BERREDO MARTINS
PRESIDENTE
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência convida o Sr-: Luís Carlos Bello Parga para vir à Mesa

a';fim de prestar o compromisso de praxe, e pede a todos
os Srs. Senadores que assistam de pé o seu juramenfo. (Pausa.)
.,PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAl E AS LEIS DO PAÍS, DESEMPENHAR
FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE-SENA·
DOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTEN·
TARA UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPEN·
DêNCIA DO BRASIL"
-. _
_ ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,..-Declaro em·
passado, como Senador da República, o nobre Sr. Luís Carlos
Bello Parga, que, a partir deste momento, passará a participar
dos trabalhos da Casa.
. ---=--

Sóbre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
1'1' Secretário.. -São lidas as seguintes

Em 9 de outubro de 1992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cOmunicar a Vossa Excelência, à vista
do disposto no art. 7~ do Regimento Interno, que, assumindo
nesta data a representação do Estado_ do Maranhão, em virtude do afastamento do Titular, Senador Alexandre Costa, adotarei o-_ nome parlamentar abaixo consignado- e integrarei a
bancada do PFL.
Atenciosas saudações, Luís Carlos Bel•o Parga- (Nome
parlamentar: Bello Parga)
Exm"' Sr.
·senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Y. Ex~ a vista do çlispOstO riO art. 79 do Regimento Interno que, para os registras da Casa, o meu
nome Parlamentar deve ser registrado como BELL9 :PAR_GA
embora conste do diploma BELO PARGA, tudo de acordo
com meus documentos pessoais.
Sala das_Sessõe_s, 9 de outubro de 1992-.- Senador BeUo
Parga.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien·
te lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo,
da representação do _Distrito Eederal nest~ Casa.
O SR. VALMffi CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
próxirria segunda-feira, diá 12 de outubro, o Gama, uma das
mais importantes cidadeS-sàtélites de B.rasilia, e.stará cowpletand<;l 32 anos de existência. Nos registres históricos preservadOS pelo--Departamento
de Terras e Colonização de Goiás consfa que o Gama está
localizado nas terras originalmente pertencentes às fazen'das
do !pê, da Ponte Alta e do Gama.
Da fazenda Ponte Alta, aliás, foi pr~servado o casarãosede que representa, hoje, Importante e reverenciado menu:.
mento histórico.
Do nome da fazenda Gama, provavelmente, origina-se
a denominação da cidade, que foi criada a partir do projeto
do arquiteto Paulo Hungria, com previsãO de abrigar uma
população não superior a 25 mil habitantes.
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- A cidade dO Gáma iniciOu-se com a transferência de 30
famíliaS situadas ria Bárragem do Paranoá, em Setembro de
1960, que foram asSêntâdis em barracos construídos pela Novacap.
Em 12 de outubro do mesmo ano, tendo como primeiro
Sub-Prefeito o Engenheiro José Maciel de Paiva, foi oficialMente inaugurada a cidade-satélite do .Gama.
Hoje, 32 anos depois, o Gama apresenta uma população
aproximada de 200 mil habitantes e é uma das mais importantes cidades do Distrito Federal.
·com inte-ns-a -ativ(dade cOmercial, o Gama--pOSsui todas
as co)Jlodidades de uma cidade moderna e bem planejada
e conta com excelente infra-estrutura e um conjunto invejável
de e.quipamentos com unitários.
Coro pouco mais de trêS décadas, o Gama estende sua
inflUência sobre a maioria das cidades que compõem a chama- da Região do Entorno, cujas populações se utilizam maciça. mente dos serviços públicos de excelente qualidade oferecidos
à~comunida'de gamense.
-0 Governo do DistritO Federal, através da atuação e
do interesse especial do Go_v_emador Roriz, tem procurado
oferecer ao Gama todas as condições de habitabilidade e desenvolvimento, no íntuitó de consolidar _a cidade como pólo
·
difusor de progresso para a região.
Devido à sua privilegiada localização, prõXimã àS rodovias-de ligação do Distrito Federal GOmos Estados das regi~es
Sudeste e SUl, o Gama vem se trã._nsformandO. na principa'l
porta: de entrada e saída de mercadorias, afirmando-se como
um dos grandes centros comeJ:ciais_ Qo Centro-Oeste.
Cbm uma administração aberta e participativa, sob o co-mando do pioneiro César Lacerda, o Gama tem conquistado
um padrão de vida digno e confortável para os seus moradores,
mediante a implantação de importantes melhorias, tanto no
que se refere à complementação de sua infra-estrutura, quanto
na construção de novos equipamentos comunitários.
O aniversáriO da cidade está sendo comemorado com
uma vasta programação festiva que inclui eventos cívicos, desportivos, cUlturais e artísticos que "estender-se-ãO-_até_ o próxfmo dia 31 de outubro.
Este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o perfil sintetizado
da cidade-satélite do Gama,_ onde tive o privilégio de exercer
as funções de Administradqr Regional por quase oito anÇ)S,
:p.~ década de 70.
A população gamense, formada basicamente por famHias
que para aqui se transfiriram na época da construção de Brasí~
lia, participa ativamente das soluções de interesse da cidade.
Ainda que jovem, o Gama, a exemplo das demais cidades-·
satélites de Brasília, vem buscando solucionar com sere_nid~de
os problemas naturais de uma cidade que cresce continuamente, contando com a permanente e intensa ação do Governo Roriz.
Nesse aspecto, são notáveis as articulações dos segmentos
organizados da sociedade gamense junto ao Governo do Distrito Federal, apontando as príncipais reivindicações e colaborando na solução dos problemas de interesse geral da comu"'
nidade.
Vizinha ao Assentamento de St~ Maria, que já abriga
uma população superior a 80 mil habitantes, o Gama tem
contribuído enormemente para a consolidação desse novo centro urbano, que, pela própria dinâmica do seu crescimento,
deverá tornar-se, em breve, a 13~ cida_de-satélite de arç.tsília,_
com sua prÇipria Região Administrativa.
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Por tudo isso, Sr. Pre~idente', Srs. Senadores, go-staria
de deixar registrado nos Anais do _Senado Federal o meu
pleito de homenagem ao G~ma, ~~sjé S~'u: ~J]iverSário de· 32
anos de fundação.
Tenho laços de profunda convivência _com a comunidade
do _Gama, onde residi durante todo o período de quase oito
anos em que fui o Administrador da Cidade. ·
Quero expressar à com umidade gamense os meus parabéns e os meus agradecimentos pelo carinho que tenho recebido do povo do Gama.
A pujante e bela cidade que o Gama T hoje, constttui
o resultado_do profundo sentimento de dedicação, de garra
e de desprendimento que caracteriza o morador do O~ma,
que sempre acreditou no trabalho corno força de construção
e fator de integração de uma comunidade voltada para a convi~
vência pacífiea e harmoniosa.
Portanto, rÍlinha homenagem e meus sinceros cumprimentos ao Gama de__ todos nós, pela passagem dos seus 32
anos de existência!
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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De maneirà. que, volto do meu Estado coo,. a;convicção
de que devo me bater pela construção ·desse linhão. Creio
até que, teoricam-ente, isso é um absurdo, que eu leve _como insisto aqui - a·energi~ gérada pelo rio Tocantins para
o rio Xingu e o riO ·Tãpajós~ mas, na medida em ·que- isso
não for "possível, justamente graças aos obstáculos. _criados,
·a solução para o_pávO- da minha terra é exatamente levar
esse linhão até lá.
Ora, por outro lado, existe um fato que chega a ser irónico: a cidade de Baião está a 80 Km de Tucun.if e não tem
energia, não recebe energia de Tucuruí po; causa do problema
de que é necessária uma transformação da alta_ potência, e
isso passou a ser considerado obra do Estado e não mais
obra fed_eral. l=,ntão, quem fica a 80Km não tem energia primária; quem fica em Cametá, um pouco mais distante, tainbém
não tem; mas quem fica a muito mais quilómetros de distãncía
está pleiteando, quando tem no seu local ·a possibilidade de
:r;ecursos inestimáveis de geração de ep.ergia primária.
É uma pena que isso tenha ocorridO, porque TU.cutuí
teve alguns problemas sérios quando da sua construção, e
o mais sério de todos, nós sabemos, foi não ter havido o
desmatamento da região. Então, com a necessidade de inauguO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
rar a usina, foi precisO iOundar aquela área, para fazer aquela
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
bacia, e- essa inunâação se fez com as· árvores ainâa existentes
no lugar, o que gerou problemas. E dos piore'$ problemas!
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
Apa~~ceu uni que chega a ser gritantemente ofehsivo à dignío seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
dade humana: é que com a presença das árvote-s::..:....:.- e n_ãtural~
e Srs. Senadores, estive_ recentemente no Vale do Tocantíns,
mente a deterior1zaçaõ delas pela água - as populações que
no Vale do Xingue no Vale do Tapajós, no Estado do Pará.
fora~ removidas dõs ·seus lugares -anteriores, para que não
A minha surpresa, Sr. Presidente) é a reivindicação d_as
fossem afogâdãs, Víeram para rióVos locais indicados pela Elepopulações, tanto do Vale do Xingu como do Vale Tapajós,
tronorte; essas populações estão h_oje à margem do Lago de
para que a linha, o -chamado linhão de Tucuruí chegue até
Tilct.iruf. E para que V. Ex~s tenham uma idéia, a -Fundação
lá. E a surpresa é baseada exatamente no fato de que no
Nacional de Saúde, que esteve lá fazendo um exame, verificou
Xingo há, pelo menos, um potencial de 15 milhões de quiloque são SOO picadas de mosquito por hora; e a Fundação
watts, mas graças a um movimento xiita ec-olOgista, que· em
Nacional de Saúde declarou que o lugar é impraticável para
determinado momento teve a presença do Sr. Stüig no' Brasil,
a vida animal, quanto mais para a vida humana. Está lá essa
impediu-se, até aqui, sequer a formalização de um plano para
situação também instalada, porque não há recursos para novas
o aproveitamento de recursos hídricos no Vale do Xingo.
desapropriações e, pior ainda, um determinado sindicato rural
O rió Xingo tem Hill potencial maior airida do que o
impede que haja borrifação, que se faz inclusive no Rio de
Tocabtins. No entanto, agora se pretende, com justa razão
Janeiro, com a maior tranqüilidade, para se vencer o dengue.
-para não ficar à luz de lamparina naquelas regiões -levar
Então, colocou-se a população sob a dúvida, o fantasma
a linha de fornecimento de energia primária de Tucuruí até
de que aquela borrifação provocaria mortes, lesões irrevera cidade de Altarnira, no Xingo, e até as cidades de_I_ta_ituba
síveis e até- a perda da visão. Em cons~qüência, a população
e Santarém, no Vale do Tapajós. Infelizmente, uma- linha
tem receio disso, porque já aconteceu no passado. Quando
dessa natureza representa mais de 200 milhões de dólares,
Tucuruí começou ·o seu trabalho. fizeram borrifação com
e não creio que a força da Bancada Paraense, aqui ho ~Con~
DDT, e o DDT causou esse problema.
gresso, consiga, com muita facilidade, esses recursos. De mo~
-,~De mánéjiã qüe- agota é aqi.Jela:históiüi. do gato escaldado
do geral, até costumo dizer que a BanCada nordestina, tanto
que tem medo de água fria, e o sindicato rural não deixa
a da Câmara como a do Senado- particularmente a da Câma~
ra -reúne-se muito de maneira suprapã.rtidária, e as Bancafazer a borrifação. Essa pOpülação vive 6ni condições dramádas do Norte não têm essa homogeneidade, não têm esse
ticas, e começo a fazer um apelo ao Governo, para que a
tipo de arregimentação.
·
Sifiiação de Tucuruí seja resolvida.
Creio que é perfeitamente possível não onerar a Eletro~
Então, o Nordeste vai ter agora Xingó, que Seria construído durante todo o mandato do Presidente Collor. Como _ norte nova~ente com Oli~ro tip'! de desapropriãção, porque
Sua ExCelência está sUspensO, a· obra pode ser finalizada
ela já fez a primeíra, já p3.goti, pagou as benfeitorias, entregou
_ novos locais p~ra que_ o povo se reabilitasse em termos de
pelo Presidente Itamar franco.
Nessa altura, Itaitfu, que é a maior usina- hfdrelétrica habitação. Mas não é possível jogar na Eletronorte, que já
brasileira, estará com o fornecimento da sua energia ociosa,
está co1n um débito_ oper~cional enorme, mais esse tipo de
porque, no momento, está justamente devolvendo ao Nor~ despesa.
deste aquilo .que, de início, o Nordeste, através de Paulo
Tenho a impressão, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, que
Afonso, forneceú à região do Pará. Portanto, vamos ter· seis
isso é absolutamente necessário em termos até humanos. Coturbinas; depois, doze, com um custo adicional mínimo, por- mo é que se pode deixar uma população sofrida dess.e modo?
que o parque já está construído, a área da bacia de sedimenPor outro lado, também me entristeceu muito ver o estado
em que se encontra a TransamazôriiCa~- Eu, em 1972, tive
t~ç"ão também, restando apenas a 9bra civil.
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a oportunidade de acompanhar o Presidente Médici na ína:Uguração da Transamazónica, no trecho entre Marabá e Altamira.
Juntamente com o Ministro Mário Andreazza, corremos sobre
a pista de rolamento a lOOKm por hora. Hoje, temos que
caminhar, com cuidado, a 40Krnlh, porque a sucessão de buracos iiripede uma circulação natural. E, piOr qtie isso~ impede
também que as vicinais possam ser UtilizadaS para o transporte
do produto-dos agricultores, que entram pelas vicinais acreditando no projeto da Transama:zônica. ·
Eram essas as observações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eU gostaria de fazer no reinício desse trabalho que
va"rnos ter a partir de agora, pensando, sobretudo, que os
próprios Colegas- aqui neste plenário, (ftie é-õ- plenário
da garantia da federação - se sensibilizem em ajudar_ urr
pouco o Norte, porque o Nordeste tem _muita força, o -cen
tro-Sul do Brasil t~Il) _muita força e o N9~te não tem tanb
força.
.
De _modo que, -quando Xingó for ínaUgura:da:, o· que va.
se fazer com o exc;esso de produção potencial de energia prímária de Tucuruí? Essa é uma pergunta. A única solução que
me parece viável seria exatamente estender esse potencial
aos _dois vales a que me referi: o Vale_ do Xingu e_ o_ Vale
do Tapajós.
Muito obrigado .• Sr .. Presidente. (Mu!to bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OSSR$. SENADORES:

...

Albano Franco- Bello Parga --Antonio Mariz- Beni
Veras - Carlos Patrocínio - DariO Pe_t:efra - Esperidião
Amin -Francisco Rollemberg- Ga:ribaldi Alves -Henrique Almeida- Hydekel Freitas- Jarb~s Passarinho- J9ão
Calmon- Jutahy Magalhães- Levy Dias- LourivalBaptista - Magno Bacelar - Marco Maciel - Nabor Júnior
-Nelson Carneiro .-.Nelson Wedekin ~ Ra.c}lid Sald:;mha
Derzi- Pedro Teixeira- Ronaldo AragãQ ....:...._Wilson Mal-fins
- Valmir Campelo.
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passa'rinho, o
Sr. Mauro Beneyides, presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é oCupada pelo Sr. Dirceu Cii7nt;iro,
1'~ Secretário:
·-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
- Passa-se à
ORDEM DO DIA.
A lista de presença acusa o comparecimento de apenas
35 Srs .. Senadores,_não havendo, assim, quorum para deliberação.
A matéria constante do_ item 1, em fase de votação. fica
adiada.
É o seguinte o ítcm adiado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N••76, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno.)
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legislã.tivo n" 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da
.
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
• • · · W 73, DE 1992
(lnçl\ÚdO em Ordem do Dia, nos termos do art.
353, paráSiafó~_ú_il_icO, do Regüriento Interno.)
Discussão, em turno úníco, do PrOjeto de Decreto
Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos
Deputados); que aprova o ato que outorga concessão
Jet-Radiõdifusâo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão·sonóra, em onda média, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o l}.Ohre Senador Bello Pargà para proferir o parecer.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-se em pauta,
para receber parecer de PlenáriO, o Projeto de_ Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Jet-Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
- .Sr. Presidente, por meio da Mensagem Presidenç:ial n'? _
201, de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso_ Nacional o referido ato de outorga de concessão de exploração de canal em onda méQia,
nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1ÇI
do art. 223 da Constituição FederaJ, ato este c_onstant_e_ do
Decreto n' 99.047, de 07 de março de 1990, publicado no
Diário Oficial da Uni_ão de 8 de março de __\990.
~-a seguinte a composição aciOnáiia da Jet-Radtodifusão
Ltda.c ·
·
Josê Elias Tajra - -------------·--···- 1935200ll COtas .
108.000 COtas
Antonio Dib Tajra - ------------------108.000 cotas
David Delphino Cortellazzi - ...............
108.000 cotas
Carlos Flávio Hojaiz - -------------~~-----108.000 cotas
Paulo de Tarso Mello e Freitas - -•-----108.000 cotas
Álvaro dos Santos Pacheco - -----108.000 cotas
Josê Alves Filho - ----------------~--Total- ----------------~-------------- 20.000.000 cotas

-

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên-:
cia e Tecnologia, Comunicaçào e Informática, da Câmara
dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu Relator, Deputado Vadão Gomes, e aprovação unânime da Cernis-__
são. _Na Comissão de Constituição -e Justiça e de Redação
dessa Casa, o projeto foi considerado jurídi_co, constitucional
e vazado em boa técnica legislativa.
Já no Senado, esteve o projeto nesta CQmiss_ªQ, ã disposição dos Srs. Senadores para recebimento de emendas, no
prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
O meu voto, Sr. Presidente, diante da regularidade dos
procedimentos e do testemunho ministerial de que a Jet-RadiodifuSão Ltda. atende a todos os re_quisitos técniGOs e legais
para recebiinento da concessão, opinãmos pela aprovação do
ato, na forma do presente projeto de_decreto legislativo.
_ É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Discussão do projeto, em turno único._ (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão.

A votação fica adiada, por falta d_e.quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .c_· Item 3:
PROJETO DE DECRETei LEGISLATIVO
N' 74, DE 1992:.
...
(Incluído em Ordem do_ Dia nõs termos do art.
353, parágrafo úriico, do Regime11to,Interno.)
DiscUSsão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 74, de 1992 (n• 127/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outOrga penriissão
à Rádio A Voz de São Pedro Ltda., para explorar
serviço de radiodifUSãO sOnora em Ireqüêncía rrloduM
Iada, na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
(Dependendo de Parecer.) ·
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atende a todos os requisitos técnicos e legais para o recebimento da permissão, opinamos pela aprovação_ do ato, na
forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
- - É o parecer, Sr. Presidente._
_ _
· O SR. PRESIDENTE (Dirceu. Carneiro) - O parecer. ·
conclui favoravelmente à matéria.
Passa-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.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 75, DE 19.92
. .

(Incluído ·em Ordem do Dra;-no$ termos do art.
353, parágrafô único, do Reginiéritó Interno.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo Discussão, em turnci únic,o, do Projeto de Decteto
o nobre Senador Beni Veras para proferir parecei.-Legislativo ri' 75, de 1992 (n' 140191, na Câmará dos
Oeputados), que aprova o ato que renova a concessão
0 SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Para emitir parecer.
outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. -Senadores,
Ltda., para explorar··serviço de radiodifu,são sonora
em pauta, para parecer. o Projefó -de Decreto Legislativo
ria Cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
n' 74, de 1992 (n' 127, de 1991, na Câmara dos Deputados)
(Dependendo de Parecer.)
que "aprova o·-ato que autorga permissão à Rádio A Voz
de São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
. Nos termos do art. 140, a, do Reginiento intern-o; designo
sonora em freqüênciá mOdulada na cidade de São Pedro, Estao nobre Senador Be.ni V_eras para proferir .o parecer. _
.
do de São Paulo".
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Para proferir parePor meio da Mensagem Presidencial n~ 276, de 1990,cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em pauta, para pareo Excelentíssimo Senhor Presidentf:: d.a_ Repúblicii s-ubmeteu
cer, o Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140,
ao Congresso N aciona_l, nos termos do art. 49. inciso XII.
combinado com o § 1'-' do art. 223 da Constituição-":Féde-rar,- de 1991, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de
a~o que outorga permissão de exploração de canal em freqüênMuzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão soCla modulada pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito ·cte
nora na· cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais".
exclusividade, ato este constante da Portaria nn 100, de 09
Por meio da Mensagem Presidencial n~ 239, de 1990,
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União de
o-Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
13 de março de 1990.
. .
..
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
A documentação anexada à Mensagem Presidencial inforcombinado com o § 1~ do art. 223--da Constituiçã_o Federal,
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técriicos do
ato que renova por 10 (dez) anos, a partir de 23 de agosto
então Ministerio das Comunicações, constatando-se que a emde 1989, a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural
presa vencedora atende às e_x_igéncias do Edital n~ 97/89 e
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifÜsão
aos requisitos da legislação específica de radiodifusão.
sonora em onda média, ato este constante -do Decreto n~
É a seguinte a t::OtnopóSiÇiw -acionâria da Rádio A Voz
99.134, de 09 de março de 1990, publicado no Diário Oficial
de São Pedro Ltda.:
da União de 12 de março de 1990.
.
-Milton João TomazinL._.. "·--~L~··-~.6~QQO Cotãs
A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor- Lísia Tomazinl Giocondo Peres. 2.000 cma_s__ _
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnícos do
-Eduardo Tóm-a:Zini .................-.2-.000 cotas_
então Ministério das Comunicações, constatando-se o atendi-Sérgio Augusto Tomazini ........ -... 2.000 cotas
mento_ aos req!lisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
TOTAL ............~"....~........ 12.000 cotas
.
- É a seguirite a composição acionáriá da Sociedade Rádio
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
Rural de Muzambinho Ltda.:
e Tecnologia, Comunicação e Informática, da Câmara dos
- Paulo Ferreira de Carvalho ............. 1.500 cotas
Deputados, recebeu parecer de seu Relator. Deputado Nelson
-Carlos Guida ........................... 9.000cotas
Proença, e aprovação unânime des.sa Comissão. Já na Comis- Willian Peres Lemos .................... 1.500 cotas
são de Constituição e Justiça e de Rcdação dessa Casa, foi
-..::.. ._ Anirce APafeci"da Guida ......... ,._ ...... 3.000 cotas
considerado constitucional, jurídico c vazado cm boa técnica
legislativa.
TOTAL ................................ .15.000 cotas
No Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educação,
O presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência
à disposição dos Srs. Senadores para o recebimento de emene Tecnologia, Comunicação e lnformáticã, da Càmara dos
das, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer repaDeputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Depuros.
-tãdO Arnolcf Fioravante, e aprovação unânime dessa CorriiS2 ...... Voto do Relator
são. Já na Comissão de Constituição e Justiçé,l e de Redação
dessa Casa. foi-considerado constitucional, jurídico e vazado
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemuem bOa técnica legislativa.
,nho ministérial de que a Rádio A Voz de São Pedro Ltda.,
ro . .
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No Senado, esteve o Projeto na Comissão de Educaç_ão

à disposição dos Srs~ Senadores para o recebimento de emen~
das, no prazo regimental, não tendo merecjdo quaisquer reparos.
2 - Voto do Relator

Diãnte da regularidade dos procediilie~tos e do testemunho miri.isterial de que a-sociedade Rádio Rural de Muzam- .
binho Ltda. atende a todos os requísifos técnicos ·e legais
para a renovação -da concessão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do presente projeto de decreto legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Passa-se à discussão_do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discuss_ão, a votação fic3. -adiada, por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Jtem 5:
Discussão, em turno úniço, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senadon' 226, de 1983
(n9 7.500/86, naquela Casa). que· concede anistia a dirigentes sindicais punidos com base_ na .legislação trabalhista, tendo
____ _
PARECER favorável, sob n• 277, de 19n, da Comissão
-De ConstitUição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
·
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 748, DE 1992
Nos termos do art. 279~ alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Su.bstitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 226, de 1983, a fim de ser
feita ·na sessão de 6 de novembro de 1992.
' Sala das Sessões, 9 de outubro de 1992. - Jarbas Passa-

Outubro de 1992

REQUERIMENTO No 749, DE 1992
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da_Câmara.
n~ 9, de 1990, a fírii âe que sobre ele seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e- Cidadania.
Sala das ComisSões, 9 -de átitUbro de 1992. - Epitácio
Ca(eteira.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A votação
do requerimento fka: ·adiada, e a discussão, sobrestada.
Ó SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ...... Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 111, DE 1992
(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" 111, de 1992, de autoria do Senador Pedro
Simon, que dispõe sobre a nomeação dos presidentes
das instituições financeiras oficiaiS- de crédito do Governo Fede_ral, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto e _contrário -à
Emenda, apresentada perante a Comissão.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram apresentadas emendas.
- Passa-se à discussão do projeto e__ç.a emen_c!_a apresentadas
perante a Comissão de Assuntos Económicos, em turno
único. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.
Nos termos do disposto no art. 168 do Regimento Interno, a m<itéria sairá da Ordéin do Dia, ·retornando na sessãode terça-feira em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 8:

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 62, DE 1992
SR. PRESIDENTE( Dirceu Carneiro) - A discussão do _
(Incluído
em
Ordem do Dia nos termos do art.
projeto fica sobrestada, e a votação do requerimento, adiada,
172, I, do Regimento Interno.)
nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 6:
çãu-n' 62, de 1992 (apresentado como conclusão de
Discuss_ão, em turno único, do Projeto de Lei da
Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião
Câmara n• 9, de 1990 (n• 4.432189, na Casa de origem),
Amin) que autoriza o Senhor Presidente da República
que crià o Programa Diário do Congresso Nacional
a contratar operação de crédito no valor equivalente
para divulgação dos trabalhos do ~oder Legislativo na
a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, juntelevisão_ e determina outra,s providências, tendo
to ao Banco Interamericano de Desenvolvimento PARECERES
BID destinada ao fiiüln"ci"amellto dó Prógráma d_e Mo-sob n• 237, de 1992, da Comissão de Educação,
dernização Tecnológica da Agropecuária da região
favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
Centro-Sul.
e
A
matéria ficou sobre a mesa durante cinco Sessões ordi-de Plenário, Relator: Senã-dor Maurício Corn~a.
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
favorável ao Projeto e contrário ao substitutivo da_ CoII, d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram apresenmissão de Educação.
tadas emendas.
A matéria constou da Ordem Q_o_Dia da sessão ordinária
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
de 15 de setembro último, quando teve a sua apreciação adiada
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãq.
para hoje.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to
Nos termos do disposto no art. 168, do Regimento Inter$ecretário.
no, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na _sessão
de terça-feira, em fase de votação.
I
É lido o seguinte

rinho.
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O SR. PRESIDENTE (Dii·"'ce-u CarrieirOf.:..:..._-Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia. Volta-se à lista de
oradores.
.
_.. , .
.
Concedo a palavra ao nobre Senador FranciScORollemberg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr~ Presidente, Srs. ~enadores,
por mais de uma vez tenho comparecfdo a esta Tribuna para
denunciar a sifuação de penúria e de esfacelamento ._!la qual
se encontra nosso Sistema de Ciênci~ e.Tecnplogia. E quase
um truísmo relembrar que as condições de sucesso de um
País rumo à modernidade dependerão de urna política incisiva
de investimentos nas áreas de __ indústri~ básica, engenharia
industrial e em pesquisa e desenvolvimento. Conforme já denunciei daqui, Senhor Presidente, estamos andando para trás
a passos largos nessa área. Além d_e linh~s-~omplctas de pesquisa estarem paradas no País, acresce aind~ que estamos
perdendo vários pesquisadores que abandonam o País e se
dirigem pã.fã OutrOS centros-no exterior, o-nde buscam melhores condições de trabalho e remuneração.
Não é meu intuito hoje, Sr. Presidente, insistir na descrição crítica das falhas que tantas vezes apontei em relação
à área, até porque acreditamos que os novos ventos sejam
capazes de trazer, não apenas recursos para o fomento de
pesquisas, mas, sobretudo, determinaçãO-e cc,-m-petêricia pata
gerir esse complexo sistema com seus respectivos subsistemas.
Meu objetivo hoje; Sr. Presidente, é traçar um_ rápido perfil
desse sistema e de sua importância, de forma a identificar
os seus principais componentes, ilustrando suas dependências
e inter-relações. Para_ esse fim, valemo-nos principalmente
da Revista da Escola Superior de Guerra, n<? 21, em quedesponta o excelente artigo do Engenheiro Goytacaz Cavall1eiro.
O Sistema de Ciência e Tecnologia rçflete o próprio Sistema social mais amplo que o envolve, mantendo estreita relação
principalmente corrl os setores:_ governamental, educacional,
empresarial e, através desse último, com o mercado. Assim,
se estabelece uma verdadeira rede de interdependência entre
esses componentes que precisam estar todos concertados _a
fuil de que tudo funcio_ne bem. É_ claro _que dentro desse_
quadro o GOverno deverá desempenhar um importante papel
de condução-e liderança, para a consecução global dos objetivos.
Pode-se dizer, Sr. Presidente, que a articulação inicial
do sistema tem a ver com a de_m_anda_ do mercado, pois é
a partir das necessidades do merç;a_clo que a empresa se mobiliza para buscar fornecer os bens.e serviços. necessários. Com
base_nas necessidades do_ merc;a.do a .empresa identifiCa as
pesquisas aplicadas necessárias, sinalizando então para o SisteM
ma de Ciência e Tecnologia, no sentido de que surjam as
inovações tecnológicas. Evidentemente, Srs. Senadores, a tecnologia não Se resume à manifestação material de um instrumento, uma ferramenta, uma máquina ou uma técnica complexa. Sua existência concreta condensa sempre concepções e
processos abstratos os quais exigem uma apurada estrutura
científico-educacional. E oportuno lembrar a necessidade de
se dispor de recursos humanos qualificados que incluam técnicos, cientiStas, pesquisadores com os respectivos cursos técnicos, de especialização c pós-graduação. Cabe aqui relembrar
que a Brasil precisa de muito mais profissionais e técnicos
do que está formando hoje-. Mesmo em termos de nos_so continente, não nos situamos bem. Enquanto contamos com apenas
11 universitários para cada mil habitantes_, a Venezuela possui
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20; a Argentina22; o Méxlcó-25 e o Canadá 35, sem mencionar
os Estados Unidos, que realmente estão em outro estágio.
Ao governo cabe o papel de condutor do projeto político
de Ciência e Tecnologia. É ele que instaUra príoii.dades, regulamenta as atividades e aplica os recursos financeiros de acordo
com metas _e interesses. prefixados. __
Outra etapa dessa rede de componentes do Sistema d.e
Ciência e Tecnologia é externa, diz respeito à ·competitividade
dos produtos no mercado mundial e, evidentemente, só é
alcançado por meio de planificação e controle do sistema.
Não basta apenas municiar o ambiente empresarial de inovações_tecp,ológicas, normatizações e protótipOs de bens_e serviços;. mas é preciso também garantir o ~ntro!e de_ss~ propriedade industrial com seus padrões de qualidade. E preciso
ainda bancar economicamente a luta pela competição no mercado.
Sr. Presidente, gostaria de encerrar essas considbiaçõeS"
sobre essa rede de elementos que integram o Sistema de Cifd~
cia e Tecnologia analisando um último aspecto, mais abstrato,
porém de grande repercussão para o conjunto. Assim como
_a te_cnologia é multiplamente condicionada, também o sujeifo
que a produz ou consome é sócio-historicamente determinadO.
Refiro-me às decisões do que fazer, como fazer e para
quem fazer às quais, em termos tecnológicOs, são decisões
de um lado daquilo que podem pretender diferentes sujeitos
sociais; de outro lado do conhecimento científíco existente.
Em razão dessa interdependência dinâmica dos dois vetares,
podemos compreender que as decisões dentro desse sistema
não se cingem apenas à opinião do grupo de cientistas e tecnólogos, mas são embasados também em valores sociais, -éticos,
filosóficos que perpassani toda a sociedade.
Nas sociedades _contemporâneas a força da tecnologia
é um p"ermã.neilte desafio em relação ao qual devem ser considerados os efeitos sociais do controle e da manipulação da
natUreza. Lembraria duas vertentes atuais em que a manipu-_
lação tecnológica se debate contra forças sociais organizadas
que se preocupam em dirigir Os -ruinos da teCnologia. Trata-se
da Ecologia e da Biologia, mais_ especifícamente da Engenharia Genética. EsSa última área tem sido motivo de minhas
leituras e considerações e daqui mesmo desta Tribuna tive
ocasião de me pronunciar sobre a questão da biotecnologia,
especialmente da biotecnologia aplicada em experiências de
manipulações genéticas com embriões.
No último mês de setembro a revista americana The New
England Journal of Medicine, que goza de grande prestígio
internacional na área rilédica, _divulgou uma pesquisa que demonstra já ser Possível corrigir defeitos genéticos -nas células
de um embrião de proveta de poucos dias. A modificação
de características físicas de bebês ainda não é possível de
ser alcançada. A manipulação de genes humanos vem sendo
há muito objeto de controvérsias devido a temores de que
possa ter conseqüências imprevistas ou possa ser explorada
de forma abusiva, visando a se selecionar características programadas como "desejáveis". Portanto, Senhor Presidente,
esta é uma área em que as criações científico-tecnológicas
devem ainda ser balizadas por valores sociais c éticos.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não há mais
oradores inscrítos.
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de terça-feira
a seguinte
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ORDEM DO DIA

-lPROJETO DE DECRETO L:EG~SLATIVO
N' 76, De 1992
·

(Em regime de urgência, nos termo~- d9 art. 336, b, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto- de Decreto Legislativo n9 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do caput do art. 13 da .
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Semidor
Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de Substit1-1tivo
que oferece.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 73, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia rios tenrios_do art:-353, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessãO à Jet- Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodiftJS~Õ ·~onora, em qrida
média, na Cidade de Teresina, Estado Qo_ Piauí, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário Relator:
Senador Belo Parga. ·

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 74, de 1992
··
(Incluído em Ordem do Dia rios terrri,Qs_do art. 353, pará.--~--~ --grafo único, do Regimento 1nte:rrto:)
Votação, em turno úniCO, -do Projeto_ de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n' 127191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo
PARECER favo<ável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Beni Veras.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS: do art~ "3~,_ par~-_
grafo únicO, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, dó Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (no 140191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato_ que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho L_tda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade.de Muzambin_ho, ~stado
de Minas Gerais; tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Beni Veras.
-5PROJETO DE LEI DO SENADO
N•• 318, DE 1981-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto -de Lei do Senado
n" 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador -Maurício Corrêa, que determina os casos em que as forças estran-
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geiras possam transitar pelo território nacional ou nele pennanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49,
inciso II e 84, inciSo XXII, da Constituição Federal.
PARECER, sob n' 285, de 1992, da Comissão
- De Relações Exteriores e Defesa Nadonal, favorável
ao Projeto com Emendas que apresenta de n~ 1 a 3-CRE,
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho.
.-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 111, DE 1992(incluído -ein Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Reglmento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 _lll. de 1992,_9e autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre a nomeação dos presidentes das instituições financeiras oficiais de crédito do governo federal, tendo _
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto e contrário à Emenda
apresentada perante a Comissão.
~?-

PROJETO DE RESOI..UÇÁO
N' 62, DE 1992
.
(Incluído em Ordem do Diã nos termos do art. 17;2, I;.
do Regimento Interno.) ·
Votação, em turno únicO, do Projet:o de Resoluç'ão n~
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin) que autoriza o Senhor
Presidente da República a contratar operação de crédito no
valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, jtiirto "ãó Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul.

-8REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ne 65, De 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 303, de 199'Z) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 65, de 1992 (n' 78191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto· do ProtOcolo
de Emenda ao art. 50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, rnncluído em Chicago, em 7 de dezembro de
1944.

-9SUBSTITUTIVO DA CÃMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
W 226, DE 1983
Discussão, em turno único, do Substitutívo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n" 226, de 1983 (n" 7.500/86,
naquela Casa), que concede _anistia a dirigentes sindicais punídos com base na legislação trabalhista, tendo
PARECER favorável, sob n" 277, de 1992, da Comissão
- De Constituição, Justiça _e Cidadania. (Dependendo
da votação do RequerimentO n~ 748/92, de adiamento da discussão.)
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N• 9 DE 1990" " ' - '
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Discussão, em turno únicO, do Projeto de l..ei da Câmaran' 9, de 1990 (n' 4.432189, 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,-RClator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e contrário ao substitutivo da Comissão de
Educação. (Dependendo da votação' do Requerimento n~'
749/92, de adiamento_ de discussão.)

-11PROJETO DE LEI DO SENADO N' 112, De 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arf.- i72-, I,
do Regirilento Interno.)
.
Discussão, em tumo únTco, do Projeto de Lei dO Senádo
n~ 112, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
determina a instalação de equipamentos antipoluição em veíM
culos automotores de uso urbano, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir Gabriel, favorável nos termos do Substitutivo que Oferece._
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão~
(LevantaMse a sessão às 9 horas e 42 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELQ SR. ÁUREO MELLO, NA SESSÁO DE 5-8-92, E que, ENTREGUE Á REVISÁ O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO PESTERIORMENTE.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia os
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tinha
eu a iJ:?;tenção, inici3.lmente, de apenas requerer a inserção
nos Anais do artigo do Professor Eliandro Maia, da UniverM
sidade do Amazonas, a respeito do homem providencial daM
quela região. Esse artígo segue a OriêritãÇ"âo da lfuha ideológica
de Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo e reveJa, ao mesM
mo tempo, a capacidade, o talento, a versatilidade e a fluência

daquele professor, que, aliás, é sobrinho de Álvaro Maia,
que perlustrou este Senado com grande brilhantismo.
Mas, Sr. Presidente, componente que soU daquele grupo
que apóia: Fernando Collor; admirador do Presidente da RepúM
blica, dos seus a tos, da sua capacidade indormida para estabeM
lecer neste País uma administração fecunda, benfeitOra dos
humildes, não posso deixar de tecer comentá.rios_fraternos,
amigos, cordiais quarido vejo Parlamentares investirem contra
o Presidente num açodamento e numa raiva evidentes, baseados em fatos acontecidos na Comissão Parlamentar de InquéM
rito, a CPI do PC, tão badalada e comentada em jornais
e revistas deste País.
No momento em que qualquer Parlamentar da Oposição
- e foi o caso do Sr. Pedro Simon, ainda há poucos instantes
- fala a respeito dos acontecimentos dessa Comissão com
uma volubilidade, como se já fosSC Um fato acontecido, como
se já estivesse consumado o vcrcdito relatado peios seus componentes e, especialmente, pelo seu Relator, partindo não
para o debate, mas para o monólogo, porque, coincidenteM
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mente, no momento em ·que- falam S. Ex~s aqui não estão
os representantes do Governo, que estariam bem mais CapaciM
tados a debater com eles a matéria que está sendo trazida
à co~sideração dos"Srs. Parlamentares, fico quieto, fiCO calado,
sem sequer me atrever a formular simples apartes.
Mas, Sr. Presiden~~:..no momento _em que estou inscrito
para falar após a Ordem do Dia, não pOsso perder a opoftut:tidªde de responder ao pé da letra aquilo que foi argüido
contra Fernando Collor~ nosso destemido Presidente, jovem
capaCitado para conduzir este Pais,--através dos seus atos e
das medidas adminístrativãs que veriúi.dotando, a b-om poifo
no plano da economia, da política e da harmonia social.
. Vi, Sr. Presidente, e S.rs. Parlamentares_ quando o nosso
querido Senador Pedro Simon falou que o cobertor era .curto,
lembrandoMme a fábula do leito de Procusto, que "além de
despojar os viajantes obrigava-os à. deitar-se sobre um leito,
mutilando-lhes os pés quando suas :vítimas eram mais compridas que o leito, e- esticando-as à força, quando eram mais
curtas."
Ouvi e me apercebi dos comentários sobre uma instituição
de pesquisa que ve-rificou no Rio Grande do Sul não haver
maioria de simpatU:aátés do Presidente Collor quando, em
realidade, podemos respOnder que o IBOPE" encOntrou', nãO
so-mente num Estado- dã. Federã.Çã·o·, ·mas- em todo ó País,
70% ae pessoas solídaiiàS Com o Chefe dà Nação e 'que cOnstiM
tuem a "maioria si.le.t:!ciosa", forma_çi_a_ pelo operariadq _dos
Estados, pelas pessoas de classe média e, talvez, até meSJllO
pela própria elite empresarial qi.Ie compreeride que, aõ lado_
d9s insultos e das calúnias apresentados na CPf, que aiilda
não Concluiu seus trabalhos, existe o trabafuq a_tivo, relevante
deste Presidente que é o Presidente- q-ue fe_z para o Brasil
a- Eco 92, é o Presidente que agora mesmo --soube oigã.nizai
e enviar para a Espanha aqueles esportistas ·de que o Brasil
já cáineça a se orgulhar, é o Presidente-que tei:n beneficiado
todas as regiões do País, inclusive a- Amazónia, quando êm
atas recentes que foram assistidos pelos Governadores da
grande área do Norte do Brasil, proporcionou melhor situação
para a SUFRAMA ou Superintendência da Administração
dos Portos e Comércio de Manaus.
Srs. Senadores, é necessário que, no momento em que aM
qui falamos, falemos como quem está dialogando-, faremos
cordialmente como quem está conversando,_ como quem está
se manifestando a seus pares, ladO ã lado, cadeira a cadeira,
para que lhes cheguemos melhor à alma. É preciso também
que nós não nos deixemos embair por ce_rtos órgãos de publicidade e por certos radialistas, que a serviço de estrangeiros
desejam desmoralizar aquele que simboliza a Pátria brasileira
e que representa todo o esforço e sacrifício do nosso povo
para dar a esta Pátria uma direção condigna, uma adminis-tração capaz de ser respeitada. O Presidente da República
é . sem dúvida, a síntese da Pátria e a própria bandeira viva
que comanda os gestos da Federação.
O Sr. Jutahy Magalhães- PermiteM me V. Ex" um aparte?

O SR. AUREO MELLO - Com muito prazer. d(lu o
aparte ao nobre Parlamentar Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Está V. Ex• referindo-se a
qu_e autoridade?
O SR. AUREO MELLO- Em que trecho do discurso,
nobre Senador?
O Sr. Jutahy Magalhães que é ligado à bandeira.

Agora, neste trecho final
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O SR. AUREO MELLO- Estou me referindo ao próprio
Presídente da República.
O Sr. Jutahy Magalhães- Ah, é!
O SR. AUREO MELLO - O Presidente da República,
nobre Senador Jutahy Magalhã~s. sim_bo!iza, principalmente
quando chega àquele posto trazido naquele caudal magnífico
de votação que o nosso Presidente Collor alcançou, a própria
bandeira, significa a população brasileira manifestada de forma concludente e indiscutível para _escolher o seu chefe, para
•escolher aquele que realmente merece a sua confiança, e não
pode ser despido das talares vestes, que lhe foram presenteadas pelo povo, para tê-las substituídas por desconfiança,
da forma verdadeiramente massacrante como tem sido a campanha que vem sendo movida contra_Stia Excelência.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me· V. Ex~ um aparte?
OSR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com muito pra·
zer, nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães -.Nobre Senador Aureo Mello,
V. Ex~ é um poeta, um poeta que eu respeito, admirO- e leio
os seus trabalhos com maior apreço e maior admiração pelo
trabalho que realiza ..._
O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado. Estou pata
publicar outro livrO" que terei o prazer de oferecer a V. Ex~
O Sr. Jutahy Magalhães - Então, por ser um poeta
é que V. Ex~ faz estas comparações com a Bandeira Nacional.
Apenas lembraria que não podemos atingir tanto este símbolo
da nacionalidade, que é a Bandeira do Brasil. Porque essa
Bandeira, se for comparada com a ação do Senhor Presidente
da República, será üma bandeira que _estaremOs rasgando
a cada dia. E quando V. Ex~ fala nos trajeS, V. Ex~ faz _nos
lembrar daquela estória "O rei está nu", e o Rei, no Brasil,
está nu. Está nu pelas apurações que foram feitas, pelos fatos
que estão aí, no dia a dia dos nos_sos trabalhos aqui no Senado.
O rei está nu perante a Nação e está nu pelos seus atas,
pela prática administrativa qtie ele fez c que permítiu que
ocorresse no Brasil. Então, por esta razão, é que tenho que
lamentar e discordar de V. Ex~ e dizer que infelizmente, no
Brasil, o rei está nu.
O SR. AUREO MELLO - Felizmente, nobre Senador
Jutahy Magalhães, nós, no Brasil, não temos rei, temos um
presidente democráticO e republicano, eleito pelos votos popu~
lares. que não se assemelha de maneira alguma àquela história
dos vigaristas que vendiam vestes douradas para o rei e diziam
que o estavam avistando maravilhosamente trajado, quando
o rei de fato estava despido. Mas o seu primeiro ministro
lhe dizia que ele estava trajado como deve ser trajado um
rei, condignamente, é diferente. E com relação à bandeira,
o Presidente representa sim a Bandeira Nacional. V. Ex\
como·eu·; quando há de ter fe-ito o serviço militar, aprendeu
que a farda d_o Exército brasileiro é também um pedaço da
bandeira e que por isso m-esmo ela_ deve ser honrada, respeitada e consagrada em todos os_ momentos. Por issO, nobre
Sr. Parlamentar, que me honra com o seu valioso aparte,
se essa simples farda de um soldado é uma representação
da bandeira, muito mais a faixa de Presidente da República,
que envolve com as cores nacionais, as·-vestes daquele que
assume a primeira magistratura da Nação 1 que é o Presidente
Fernando Collor de Mello.
Infelizmente, temus visto__a precipitaçãO-COm que Parla~entares têm~se levantado para a tribuna, a flrii de expressar,
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talvez no ideário de levar este País a um regime Parlamentarista, defeitos e desaprovação à atuação do nosso Presidente.
A Comissão Parlamentar de Inquérito não se decidiu, a comissão ainda não resolveu nada. O Relator está amealhando
os seus documentos para proferir õ- Seti- voto-.
O Sr. Marco Maciel- V. EX" me concede_um aparte,
nobre Senador?
O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, meu Uder
Marco Maciel, Líder do Governo.

O Sr. Marco Maciel -Nobre Senador Aureo Mello,
ilustre Vice-Líder do PRNnesta Casa, desejo congratular-me
com as palavras que V. Ex• profere na tarde de_hoje. V.
Ex\ com muita propriedade, chama a atenção para um fato
que acho de extrema importância neSSa niOmentosa questãO;
que é a questão da CPI do PC, Como-assim a batizou a-imprensa
brasileira. V. Ex' salienta, com muita oportunidade, que urna
coisa é apurar - e nisso estamos todos de acordo e devemos
fazer a mais ampla e cabal apUração das -denúnciaS formuladas
_pelo Sr. Pedro Collor de Mello - , outra coisa é prejulgar.
O que observo em alguns lugares é que não se está buscando
apurar e tão~só e simplesmente prejulgar, o que é totalmente
diferente. E mais, extremamente desaconselhável. Acho que,
ainda que não seja um órgão judicante, no sentido literal
do termo, uma CPI tem como objetivo averiguar e investigar,
e, a partir daí, extrair, através de suas conclusões, peças que
possam servir até a um eventual processo judicial ou até a
um julgamento político. Mas, embora - friso-_ não seja
um órgão judicante, não podemos concordar, em absoluto,
nobre Senador Aureo Mello - como bem salienta V. Ex•
- com a idéia que parece domínar a muitos aqui e fora,
no sentido de, sem a prévia apuração, já se querer fazer um
prévio julgamento. E V. Ex~, com o seu discurso de hoje,
parece repor os fatos nos seus exatos lugares. Ou seja, as
suas palavras são, por isso mesmo, muito oportunas, muito
adequadas ao instante em que estamos vivendo. Oxalá elas
sejam devidamente_ ouvidas, refletidas e, a partir daí, possamos de fato realizar o trabalho que toda a Nação deseja,
ou seja, apurando os fatos sem parti pris, sem precipitações,
portanto, sem prejulgamentos.
O SR. AUREO MELLO -Muito obrigado, nobre Líder
Marco Maciel.
As palavras que proferimos neste Plenário, embora com
poucas pessoas presentes neste momento, talvez pelo receio
de s_e_ sentirem queimadas por essas palavra,s, são como sementes _que a gente deposita em terra adusta e que futuramente
crescem em forma de árvores capazes de promover a desseden~
tação de viandantes cansados que perlustram aqueles cami~
nhos nas suas jornadaS;._
Não me importo quando falo ao Senado tendo pouco
auditório, pe-quena platéia, número reduzido de representantes, porque sei que as palavras que aqui dizemos ecoam, reboam, crescem, agigantam-se pelo conteúdo da câmara acústica Onde estamos formulando os nossos dizeres. Pór issó,
não me afeta se houver muitos ou se houver poucos Parlamentares·. Eles Próprios tomarão conhecimento daquilo que dizemos e, sem dUvida, as nossas palavras serão conhecidas por
todos para que possam cOncordar ou delas disCordar. Este
é o Parlamento,é o lugar em que temos palavra anti palavra,
em que temos pensamento anti pensamento, idéia anti idéia.
E 3quilo que é proferido nesta Casa não desaparece ao sabOr
da ausência de Parlamentares, pois eles tomam conhecimento
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beneficiar a sua residência teril direito de rec_eber favores de

amigos que estão ii:lteressados no seu bem-estar_, na sua situaR
ção pessoal, na ajuda para que ele possa desempenhar muito
bem o mandato que o povo lhe outorgou.
Citado pelo nosso colega Ronan Tito foi desferido o aforisma: conhecereis a ve_rdade e a verdade vos libertará. Justamente por isso é preciso conhecermos a verdade para que
a verdade nos liberte ou pelo menos a essas pessoas que vêm
pessimisticamente Odesem-penho do chefe da Nação de tudo
ou deformar os fatos na Comissão Parlamentar de Inquérito,
aquilo que eles pensam que é crime, .que é pecado, que é
que ainda não concluiu as suas decisões.
defeito quando, em realidade, é apenas uma linha e uma
Nãb importa se é- bom ou _mau o _depoimento ante os
trajetória de trabalho em benefício da nossa gente, do nosso
povo, da nossa harmonia e da nossa felicidade.
olhos daqueles_ que estão vendo superficialmente. Foi falado
aqui e pela imprensa no depoimento de um mQtorista, motoLembro-me bem que se dizia sobre Juscelino Kubitschek,
rista esse que apreSentaVa todas as características de_um decoquando ele estava construindo Brasília a peso de esforço e
de sacrifício, que Juscelino Kubitschek estava enfurnando nos
rador, de um decoreba, de alguém que tinha sido orientado
seus bolsos o dinheiro destinado à realização da capital federal,
eara fazer aquelas declarações sintéticas no plenário da _CPL
E lastimável! Passam a tratar uma· simples testemunha, como
que no momento em que ele realizava as grandes iniciativas,
como a fabricação de automóveis brasileiros e também o aproR
o Sr. Cláudio Vieira, igualmente como se ele fosse um réu,
sendo espezinhado e tendo a sua pele arrancada, para que
veitamento dos açudes do Nordeste, ele não passava de um
diga aquilo que agrada àqueles que desejam que o Presidente
gatuno.
No entanto, esse "gatuno", esse_ "desviador de verbas
seja envolvido e enlameado nas ofensas e calúnias que têm
sido feitas, principalmente por determinado órgão de impren- públicas" foi quem erigiU a capital que é um exemplo e um
modelo para o mundo, Brasília, que tantos benefícios tem
sa que, desde o primeiro instante, deformou, aproveitou as
palavras ingênuas de um irmão do Presidente, que realmente
proporcionado a nossa pátria, quer no Norte ou no SuL
João Goulari, ainda há pouco citado pelo próPriO P3rlase revelou apenas uma pessoa despreparada para aprontar
mentar Pedro Simon, foi acusado de ter comprado terras como
um escândalo encomendado, um escândalo em base_s gasosas,
Presidente da República- e enchido os bolsos com ganhos aufeineXiStenteS.
ridos com a venda das mesmas. João Goulart levou elementos
Ouvi e anotei, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, palada própria Oposição aOs ·cartórios--existente's ··no· Uruguai e
vras que foram desferidas contra a expressão "sindicato do
ali ficou evidenciado que nenhuma trarisação de terras ele
golpe", que muito oportunamente o Sr. Leonel Brizola definiu
havia feito no Urugu_ai e no Rio Grande do Sul, durante
para se referir àquela minoria sempre âisposta a se apossar
o período que ocupou a Presidência,- e foram-lhes dadas as
do poder e colocar ali bandeiras cor de morango. Atrás delas,
pessoas pertencentes ao regime- democrático, até mesmo _ao
certidões negativas.
__
regime capitalista, seguem a sua direção, não sabendo que
Assün, todo aquele que ocupar a curul governamental
aquilo é uma armadilha, para que, tá:lvcz amanhã, esSaS pes-- será sempre acusadO, ora de gatuno, o:fa de deformado sexualmente, ora de defeitoS que, absolutamente. não são compasoas que assim ingenuamente os-seguem venham a sofrer viotíveis com o bom-senso e com a justiça.
lências, gari-oteamentos, conseqüências de regimes ditatoriais
que não se coadunam com o sistema democrático_- da Pátria
Portanto~ Srs. Parlamentares. no momento em que vemos
um radialista como o Sr. Jó Soares investir sistematicamente
brasileira.
contra o Presidente da República, estamos vendo também
A CP! nada tem a ver com o SenhQr Collor. A CP!
ali um empregado de uma revista que é pago para escrever
foi destinada a investigar a vida de um senhor empresário
que, de certa forma, reproduz fatos que aconteceram em mui- semanal ou quinzenalmente uma crónica humorística e ele
geralmente o faz para ridicularizar os políticos e o primeiro
tos Estados, onde muitos __daqueles que estão aí ululando,
protestando, ferindo e insultando o Presidente_Collor, foram
político desta Nação.
beneficiários de ajudas daqueles que consideram seus amigos.
Vou parar por aqui, nobres Senadores, o tempo avançou.
Agora vêm se apresentar como se fossem bons moços e puros
Não sei, sinceramente, de resultado algum dessa CPI do PC.
santos, para insultar o nosso Presidente.
A CPI é um tumulto de gente na hora e_m que faz os seus
inquéritos -e isso em nome da democraCia. E cada um pega
Sei Cjue o Presidente tem sido quase desprovido de defesa
um farrapo de informações que ali são dadas ou proferidas
neste plenário, ora porque os componentes do Partido do
e vai fazer o seu comentariozinho e vai dar o seu veredicto
Governo estão em reuniões especiais, outros porqUe pertende juiz de porta de casa comercial, quando, em realidade,
cem às próprias comissões parlamentares de inquérito; mas,
a mim, palavras ditas contra o Presidentenão podem ficar _deveria ter cuidado e aguardar que a CPI se manifestasse.
Porque ali é um tribunal que está em ativ_idade e o seu Relator
sem resposta, porque conhecendo como conheço o Presidente
é um juiz que vai proferir o Seu -parecer na direção do MinisCollor, deposito nele a minha absoluta confiança e a certeza
tério Público.
de que é um Presidente digno, capaz de conduzir este País
Como comprou o carro para o Presidente? Ele pode coma bom porto e a bom destino, não precisando de se imiscuir
prar um, ainda mais um carro inexpressivo corito é o que
em detalhes infinitesimais, concernentes à adm1riísti3.çã0 -de
estão acusando ter sido adquirido para ele. Quem refOrmou
casa e à compra de pequenos automóveis.
a sua casa? O Presidente não nasceu pobre, nasceu rico e
Já disse aqui que eu, um dos mais modestos e mais pobres
faz parte de uma família ilustre. que tem os seus benefícios
Parlamentares deste Plenário, tenho dois automóveis; por que
assegurados desde o instante em que nascem os seus compoR
o Presidente da República não pode ter um? Sua Excelência
nentes. Donos de empresas, organizações, empresários, não
ganha muito mais do que eu ou o mesmo que ganhamos e
precisam se suja! com mesquinharias.
te:m o direito de adquirir o que lhe convier pa~a ~i e para
Presidente e mais dois Srs. Senadores.
Por isso, digo: que falta de confiança é essa ilo Senhor
Presidente da República? Por que Parlamentares no Brasil
não têm aquele respeito que _deve ser atribuído e tributado
àquele que chefia a Nação brasileira? Como se justífíCa que
se venha profligar e arrastar na lama a reputação do Chefe
da Nação sem ter uma conclusão definitiva, baseada em palavras de irresponsáveis industriados previamente para ir mentir
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Concluo dizendo que concordo plenamente com as palaSoviética existem; A competividade industrial <Jue o Presivras do nobre Parlamentar que à tribuna foi para elogiar Minisdente Collor determinou e pela qual está lutando, eles sempre
tros como o Sr. Marcílio Marques Moreira, cidadão como
lutaram· pelas empresas sem· risco, pelas estatais. Depois da
priVátização da USIMINAS, acabou aquela Celeuma. V. Ex~
o Sr. Francisco Gros, Presidente do Banco Central, como
o Dr. Adib Jatene, MiniStro da Saúde e. como os políticos
sabe que os cartéis viviam maman-do nos peitos da "vaca mocodo PFL que são, sem dúvida, de alta envergadura e que se
ca", através- daquelas chapas, Senador Aureo Mello, feitas
pela USIMINAS. O Senador Ronan Tito, que é da Oposição,
asse[\lçlh~m, nos dias pe hoje, co111 ,q-aptigo PSD, Partido
- viga - mestra, espinha dorçal dos saudosos tempos em
falou muito bem quando defendíamos a privatiZação. Só a
que tínhamos o Partido Trabalhista Brasileiro, União DemoUSIMINAS deu q:m_ prejuízo a Minas Gerais de m~is de 2
-friilhões e meiO--de dólares de ICM que não era cobrado.
crática Nacional e Partido Social Dein'odático.
Então, essas coisas todas, esse Partido nã_o aceita e dentro
Absurdos têm sido ditos contra o PFL, que é um Partido
que merece a nossa confiança; e h6S do Partído do Preside:tite
desSa linha, Senador, desde o iníciO; através de re-pn!seritações
Fernando Collor ,de,M.ello~ d<;> ,PE.N, .t~mos certeza de que
de Deputados do PT, pediram o impeachment do Presidente.
Veja V. Ex"-, hoje tive ocasião de responder, numa emissora
não irá,. de rnoc:Jo algum~ d~smer~cer ~-confiança do s:hefe
da Nação nesta hora crítica em .qu.c as vozes se-~avolUmam _ de -televisão, no Palácio do Planalto, o que achava daquela
troque toma posse hoje, o MiriiStró Eraldo.TirioCo,- é homem
prematuramente, inoportunamente, antes do tempo, para
competente, homem sério, homem que conhece o problema,
combater e condenar o C.hefe da Naç~o ..
tanto quanto o Minístro que saiu. Estâ aí o mun"d_o político,
O Sr. Ney Mariuih-ão- Permite-me V.Ex§ um aparte?
o· mundo empresarial, o mundo acadêmico. Hoje, no Palácio
do Planalt"o, foram horas e horas para cumprimentar o PresiO SR. AUREO-MELLO - Corri muito prazer; nobre
dente da República e cumprim_entar o Ministro que entra
Senador Ney Maranhão.
e o Ministro que saL Portanto, Senador Aureo Mello, V.
O Sr. Ney MaraOhâo- Senad~r.'Au(eo Mello~ ~o i.àído
Ex~ é homem de combate _das primeiras horas, que defende
desta sessão tive a oportunidade de faZer -um pronunciamento
a proposta do Presidente Fernando CoJlor. Eu o parabenizo,
onde lembrei que é a primeira v,ez. na-História deste Pàís
neste momento que V. Ex~ _está na tribuna defendendo as
que um Presidente da República - no. início do Governo
idéias de renovação dos costumes políticos desse País. E tenho
houve o problema da retenção do dinheiro <!a população,
certeza absoluta que-- todos nós que apoiamos o PreSidente,
dinheiro que estava depositado nos bancos, acima de 50 mil
os Partidos aliados estarão todos unidos para o bem do País
cruzeiros e sabemos, Senador Aureo Mello, que medidas heapoiando a política correta, séria, competente. Senador Aureo
róicas tinham que ser tomadas, medidas patrióticas. Naquela
Mello, os países aos quais devemos acreditam no País, no
época, estávamos com uma inflação caminhandõ para '100
Brasil, acreditam no Presidente, acreditam no seu Governo.
%ao mês e o Presidente Fernando Collor assumiu um comproFizemos o melhor acordo até hoje de um País devedor. É
misso com a Nação, desse dinheiro ser devolvido_com os juros
a resposta que damos a esses que combatem o Presidente,
e a correção devida. V. Ex~ e toda a Nação, hoje, acredita
esses que não aceitam as mudanças e V. Ex\ nesta tribuna,
naquilo que o Presidente Fernando Collor disse naquela époestá representando a autenticidade daqueles que acreditam
ca, porque, agora, as últimas parcelas dessa importância fabuno Pais.
losa, que muitas pessoas e muitos brasileiros· teiiam gasto,
às vezes com coisas inoperantes. graças a essa poupança, vaO SR. AUREO MELLO- Muito ubrigado, Senador Ney
Maranhão, acre-dito perfeitamente no contentamento daquemos dizer, forçada, essa população a está recebendo, mês
les que, depois daquele empréstimo compulsório, vêem as
a més. Aquilo que o Presidente Collor prometeu, ele cumpriu.
Senador Aureo Mello, se não me engano, faz quatro meses,
suas verbas, as suas oontasJotadas de dinheiro, dinheiro acrescido dos juros que foram advindes dessa economia forçada,
no Palácio das Princesas, no Estado de PernanibUco, o Deputado Roberto Magalhães, nosso companheiro ilustre, que tão
que não se realizou apenas no Brasil, mas em outros pa(ses
também já tem acontecido. Acredito nas utilidades das medibem representa o Estado de Pernambuco na Câmara dos Ded:as, por assim dizer, desesperadas, feitaS pefa administração
putados, quando tomou conhecimento do dinheiro que ficou
no sentido de que fosse estancada aquela brutal e violenta
na poupança, nessa poupança do início do Governo do Presiiriflação 11-a qual estávamos megulhados em vias de nos afogardente, ele disse: "Senador, não acreditei, era tantO dinheiro,
mos para sempre.
tanto dinheiro que achei que as contas estavam eiradas".
Isso dito por um homem sério, um homem corÍlbativo como
Acredito- e durante tantos anos, só se falava na dívida
Roberto Magalhães. Tenho certeza de que muitos brasileiros
el.';terna que o- Brasil possuía, de 120 bilhões_de dólares - ,
agradecem essa poupança forçada, e hoje estão investindo
a_credito que agor:,t -o- Governo do Presidente Fernando Collor
conseguiu uma diminuição imenSa dessa dívida e, no entanto,
em coisas necessárias, pois riaquela época, V. Ex~ sabe, o
ninguém toca no assunto, ninguém vem aqui" parabenizar o
brasileiro pegava- o dinheiro, ia à primeira loja e colnprava;
quando, hoje, tem que andar, procurar para ver o mais barato
Presidente por essa demonstração de trabalho e de capacipara o dinheiro, dele valer. Concordamos com o pronunciadade; vêm aqui falar em CPI, em declaraçõe~ de motoristas
mento que V. Ex~ está fazendo e o apoiamos porque o Presicomprados e de curiós de bico enlameado, que vêm apenas
caluniar e procurar denegrir a reputação de um homem honradente Fernando Collor, desde o início, qüliiido teve uma ':'itódo, capaz e digno de continuar a dirígir este País.
- ria magnífica contra essas forças, principalmente esse comando
Concluo, Sr. Senador Ney Maranhão e nobres Parlamenque hoje, e quando falo gosto de dar nome aos bois, que
tareS que me escutam, audições que serão o corredor para
é o PT, Partido que nunca se conformou com a Vitória Presia interpretação lúcida daquilo que se está debatendo inoportudente Colior, sempre viu o Presidente Collor não corno um
namente, todas essas forças e todos esses órgãos, todas essas
vencedor de 35 milhões de votos de brasileiros, mas, como
criaturas e tOdas essas máquinas pensantes Irão raciocinar
um mito e mito tem que ser destruído. O Partido do atraso,
sobre a veleidade, a imprudência, a inoportunidade, quando.
o Partido que ainda pensa que o Muro de Berlim e a União

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

se fala até em impeachment do Presidente, como se impeachment como se impeachment fosse uma_ coisa que se pudesse
conseguir apenas em função de um ou dois discursos inflamados, acusatórios e desejosos de derrubar_a ordem dempç:rática
e constitucional organizada; como se impeachment fosse uma.
medida que se pudesse tomar violentando a Constituição,
que é uma barreira e uma ponte, através da qual se caminha
na direção do progresso e dajustiç(l~ _______________ .
Não se venha pensar que esses pequeninos fatos sejam
motivo para Interpretações subjetívãs de uma incapacidade
ou da queda presidencial. Nada disso_significa ante a limpidez,
a dignidade, a capacidade de trabalho, o valor e a inquestionável retidão do Presidente Fernando Collor de Mello.
Tenho dito, Sr. Presidente.
ATA DA 188• SESSÃO, REALIZADA
EM 24 DE SETEMBRO DE 1992
(Publicada no DCN ,-Seçã_ÇJ li, de 25-9-92)
RETIFICAÇAO
Na página h'Ç> 7 .774, 2~ coluna, imediatamente a:pós a fala
do Sr. Presidente,
Onde se lê:
O Sr.- Hugo Napoleão - Sr. Presidente, peço a_ palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
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O SR. ROGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, queria apenas registrar que eu estava em
plenário quando da votação da última matéria, mas não tive
tempo de acorrer a minha bancada. Faço questão de consignar
a minha presença por ter sido o Rela~r da matéría.
·
Leia-se:
_~ O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente, peço a palavra
· ·
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Pela ordem.)
-Sr. Presidente queria- apenas registrar quie eu esta: vã em
plenário quando da votação da última matéria, mas Dão tive
tempo de acorrer a minha bancada. Faço qUeStão de consignar
a minha presença po~ ter sido o Relator da matéria.
SENADO FEDERAL
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
(') ATA CIRCUNSTANCIADA DA REUNIÃO DA
COMISSÃO CONSTITUÍDA NOS TERMOS DO ART.
380, B, DO REGIMENTO INTERNO, REALIZADA EM
7 DE OUTUBRO' DE 1992..
Presidente: Elcio Alvares
Relator: Antonio Mariz
("') Será publicado em Suplemento a presente edição.
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do Dantas corr:to membro suplente, na ComiSSão EspeCial
destinada a analisar a Medida ProviSória n~ 308, que cria
a Secretaria Nacional de PrQje"tos Educacionais Especiais
e d1í nutras providências.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR JOSAPHAT MARINHO.- Transcurso
dos 80 anos de atividade_s do jornal A Tarde, da Bahia.
SENADOR JUTAHYMAGALHÃES- Artigo do
Estado de S. Paulo, edição de 18-5-92, revelando à classificação-dos brasileiros entre os "altos" sofredores.do mUndo,
de acordo oom índic~_de sof~imento humano internacion_al._
Dados de pesquisas do IBGE e do UNICEF sob):e a realidade das jovens gerações .brasileiras, Relatório do UNI.CEF enaltecendo o ·programa social de atendimento às
crianças carentes, do_ GoVemo do Ce_ará.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Falta de regulamentação do Código de Defesa do Consumidor.

SENADOR NEY MARANHÃO- Defesa de. alteração na proposta orçamentária para 1993, em face da exclu'são dos orçamentos da Sudene e Sudarn dqs recursos Qo
PINPROTERRA.
1.2.5- Comunicação da Presidência
-Desaparecimento do helicóptero que transportava
o Deputado Ulysses Guimarães -e o ex-Senador severo
Gomes, com suas respectivas esposas, de Angra dos Reis
paia São Paulo.
· 1.2.6- -Suspensão e reabertura da sessão
1.2.7- Requerimentos
- N 9 750/92, de autoria do Senador Humberto Luce_na
e outros Senadores, solicitando homenagens_ de pesá.r pelo
falecimento do Deputado Ulysses Guimarães e do e~~se·
nador Severo Gomes. Aprovado, após usarem da palavra
os Srs. Humberto Lucena, Marco Maciel, Nelson Carneiro,
Ruy Bacelar, Chagas Rodrigues, Affonso Camargo,_Esperidião Amim, Mário COvas, Iram S-aiãiVoa, NelsOii-Wedekin, Ronan Tito, José Richa, WilsOn Martins, Onofre Quinan, Eduardo Suplicy, Ney Maranhão, Garibaldo Alves
Filho, Epitácio Cafeteira, César Dias, Antônío Mariz, Cid
Sabóia de Carvalho e Ronaldo Aragão, tendo a Mesa se
associado às homangens prestadas,
- N• 751/92, de autoria do Sr. Humberto Lucena e
outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial do Senado Federal, destinada a hom~nagear o Deputado Ulysses Guimarães. AProvado.
1.2._~- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.3 1 ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N's 395 e 396, de 1992
3 ~ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Tiragem 1.2l0 exemplares

Ata da 203a Sessão, em 13 de outubro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidêncil!l ;r1os Srs. Mauro.Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORA$ E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Amir Lando - Beni Veras - Carlos Patrocfnio - Cha·

JI8S Rodrigues - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Elcio
Alvares - Esperidil!o Amin - Epitácio Cafeteira - Francioco
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira
- Humberto Lucena - J oao Calmon - Josaphat Marinho Josê Richa - J6nia Marise - Jutahy Magalhães - Lourival
Baptista - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Maurício
Cnrrea - Mauro Benevides - Moisês Abrl!o - Nabor J6uior
- Nelson Wedekin - Odacir Soares - Raimundo Lira - Ronaldo Aragl!o - Ronan Tito - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).- A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. SeÍladç)ies. i-Ia-·
vendo número _regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos~os _trg~.b.a1ho:;;~
O Sr. 1? Secretário procederá à leitura do Expediente.·

É lidp o seguinte

EXPEDIENTE
LISTA N• 4, DE 1992
Em 30 de setembro de 1992
Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor
PreSidente do Senado Federal:
Diversos:
-da Câmara Municipal de São Vicente - SP, referente
à desigualdades sociais e regionãis existenteS ·no País.;
-da Federação Profissional dos Vigilantes - São Luis/
MA, apresentando anteprojeto de lei sobre alterações à Lei
n'7.102, de 1983;
-da Assembléia Legislàtiva do Estado do Paraná, solicitando apoio à IX Conferência Nacional da Saúde;

-da Câmara Municipal de Campinas - SP, referente
ao projeto de lei sobre prestação de serviços notariais e de
registres;
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.
referente à garantia aos aposentados do último salário percebido antes da aposentadoria;
_ _ _ _____ _
-da Assembléia L-egislativa do Estado de Pernambuco,
referente ao controle das mensalidades escolares;
-do 2? Cai'tório de Notas- Ibitinga- SP, referin~serviços notariais;
·
-da OAB- Conselho Federal- Brasilia/DF, referente
decisãq da Suprema Corte norte-americana;
_
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP,
referente à remuneração dos trabalhadores menores de idade;.
-da Câmara Municipal de Estância de Soq::u:to - SP',
referente a projeto de lei ·que eleva valor dos cheques nominais;
-da Associação Nacional dos Procuradores_ das_ Autarquias Federais, referente ao projeto da Advocacia-Geral da
União;
··--~da Câmara Municipal de Limoeiro - PE, referente
à cobrança abusiva de ,energia elétrica;
-da Câmara Múnicipal de Santa Cruz do Sul - RS,
referente ao :?lano Nacional de Desestatização;
-da Câmara Municipal de Estância de Amparo - SP,
referente à colaboração da Caixa EConômica Federal e Banco
do Brasil no Governo;
·
-da Câlnara Mtmicipal de SalvadO! Astorino - Sf',
referente ao plebiscito sobre a forma de governo;
·..:......:.-do Govermidor- do Estado do Rio Grande do Sul, Dr.
Alceu Collares, referente_ à rolagem da dívida do Estado;
-da Embaixada do Haiti, no- Brasil, referente à crise
pela qUal passa aquele País;
-da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho
da z; Região --SP,-reffereD.te ã isonomia;
-da Câmara Municipal de- Ourinhos - SP, referente
à profissão de instrumentador cirúrgico;
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-da Câmara MunicitJã.l de Bastos comercialização do óleo diesel;

SP ~ referente à

-da Associação das Câmaras de_Vereadores da Região
Médio Alto Uruguai - Iraf- RS, refe~rêóte· á reabertura
dos cassinos;
- da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa

-PR, de apoiamento ao Ministro Marcílio Marques Moreira;
da Câmara Municipal de Divinópolis - MG,- referente ãs
denúncias de licitações fraudulentaS;·
"
-da Câmara Municipal de Cosmópolis- SP. referente
à Lei da Propriedade Industrial;
-da Asso dação dos Magistrados da Justiça çlo Trabalho
da 10~ Região, refer(mte ·ao Veto ao projeto de lei da Câmara
sobre os magistrados;
_
-da Procuradoria do Trabalho da 7• Região...:... Fortaleza/CE, réfeien~te ·ao ·vetO ao projeto de lei da Câmara sob_r_e
os magistrados;
__
-do Partido Parlamentarista Nacional - o.São Paulo.
solicitando exemplares da biografia dos Senadores;
-da Câmara Municipal de Recife- PE, encaminhando
cópia do artigo "Histeria e Golpismo";
-da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela -SP, sobre arrecadação de IPTU;
-do Conselho Eede_ral dos Detetives Profissionais Brasília/DF, sobre a regulamentação da prOfissão;
-da Câmara Municipal de lvoti - RS, referente ao
Banco do Brasil;
-da Câmara Municipal de Goiãnia .:. . .:. .: Gcr;--teferenfe
à Lei de Diretri:tc!s e Bases da Educação;
-da Câmara Municipal de Taubaté - SP, referente
ao antitabagismo;
-da Câmara Municipal do Rio Grande da_Serra- SP,
referente ao congelamento das tarífas públicas;
-de Mauro Cordeiro Andrade -João Monlevade MG, referenie ao projeto do Deputado Paulo Delgado (mani~
cómios);
-de Lauro Lima- Salvador- BA, referente à cOiices~
são de exploração de radiodifusão;
-da Assembléia. Legislativa de São Paulo - SP, referente à prostituição i.fi.Iã:ntil;
-da Câmara Municipal de Diadema - SP, referente
ao índice da prestação da casa popular;
-da Associação das Viúvas dos Militares das Forças
Annadas -São Paulo - SP, referente aos venciinentOs dos
militares;
-da OAB~ Seccibnal de São Paulo, sobre a Lei Orgânica
da Advocacia Geral da União;
-da Prefeitura Municipal de Erebango- RS, referente
à distribuição de ICMS aos municípios;
do Tribunal de Contas do Estado -de São _Paulo, sobre
a Lei Orgânica do TCU;
-da Assembléia Legislativa - PR, encaminhando requerimento do Deputado Eurídes Moura;
-da Câmara Municipal de Casa Branca ~ SP, encariiinhando Requerimeri.tõ- n"'- 396/92, do vereador Altamiro Vasconcelos;
-da Câmara Municipal de Garibaldi -:-:-:- RS; encaminhando Moção n 9 3/92, de autoria do VereadÓr Paulo Salvi;
-da Câmara Municipal de Marilia- SP, encaritinhando
Requerimento n~ 474/92:
-da Câmara Municipal - SP, encaminhando cópia do
Requerimento n" 126/92, de aUtoria do VereadQr José Pedro
de Souza;
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-da Câmara Municipal_de_Ribeirão Preto- SP, encaminhando Requerimento n' 20.701192;
-da Câmara Municipal de Piquete -SP, encaminhando
~
cópia do Requerimento n' 63192;
-da Câmara Municipal de Butía - RS, e-nCã.ffiinhando
requerimento n9 694/92, de autoria da Vereadora Neuza V ar-.
ga;
-da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida MA, encaminhando Moções_ de n9s 2192 e 4/92, de autoria
do Vereador Beor José de Sousa;
-da Câmara Municipal de Ponta Porá- MS, encaminhando proposição n" 312/92, de autoria do Vereador Josué
da Silva Lopes;
_ -:-da Câmara dos Deputados- DF, encaminhando Qfí..:
cio n'. 147)92, da Prefeitura Municipal de !tá;
···~ ~ ~ · ·
REFERENTE À LIBERAÇÃO DE
VERBAS PARA ALBA
-da Creche Fraternidade - Mogi das Cruzes - SP;
-da Câmara Municipal Santa Isabel - SP;
.:..,-do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente - Manaus ---- AM;
-da Associação Suzanense de Assistência....:..:..... SP;
_-da Cfech~ Nossa Senhora do Socorro - SP;
-da Creéhe Padre Vitõrio -SP;
-da Creche "Rosalina Flora de Camargo"- SP;
-da Creche Escola "Durvalina Teixeira Rosa"- SP;
-Casa da Criança Zenaide Souza Lim_a- Itaquaquecetuba -SP;
-da Associação Casa da Criança Zenaide de Souza Lima
-São Paulo - SP;
·
-da Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes ~ SP;
~da Paróquia de São Sebastião de Suzano ~ SP;
~REFERENTE A SALÁRIO MÍNIMO PARA
DEFICIENTES E IDOSOS
-da Câmara Municipal de Jóia- RS;
-da Câmara Municipal de São Miguel das Missões RS;
.-da Câmara Municipal de Herval- RS;
-da Câmara Municipal de Míraguaí- RS;
-da Câmara Municipal de Nova Harte- RS;
-do Senhor Maurício Lehl de Moura ----; MG;
-da Câmara Municipal de Guaíba- RS;
da Câmara Municipal de Formigueiro- RS;
MANIFESTAÇÕES SOBRE A REFORMA FISCAL
-da Câmara Municipal de Alto Paraná- PR;
-da C4mara Municipal de Man1ia-~ SP;
-da Câmara Municipal de Votorantim- SP;
-da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
.::..:::-da Associação dos Jornalistas Aposentados de São
Paulo;
-do Governador do Estado do Paraná, Or. Robeito
Requião;
REFERENTE À REFORMA_AGRÁRIA
-da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade - SP;
-do Padre Edmundo Tivo Ney;
-do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-Terra
-PR·
~
___:do Sindicato dos Trabalhadores Rurais- PB;
-do Sindiupes- ES;

~
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-do Deputado Beto Albuquerque- RS;
-da Central Única dos Trabalhadores- ES;
-da Sinttel- ES;
--:-da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil --~R;
-da Pastoral Operária - ES;
.
·
-do Sinaicato dos Petroleiros- ES;
-do Senhor Márcio Antônio Porto Carreira- MS;
-da Central Única dos Trabalhadores - RJ;
-do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal - RJ;
-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias-de Alimentação e afins de Niter61~-RJ;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso;
-do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde
e'Previdência- Goiânia- GO;
- da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- Secretariado Regional Sul 2 - Curitiba -PR;
-da CNBB - Regional Centro-OestP. - Gõiâriia GO;
..
-da Comissão Pastoral da Terra- Araguaia- TO;
-da Comissão Pastoral da Terra - Goiânia-:--- GO;
-do Movimento dos Trabalhadores RuraiS-Sem-TerraCuritiba - PR;
-da C:nnfPderação Nacional da Agricultura - Bra$ília:
PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ W 66, DE 1992
(Portuários)
-do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Anapólis- GO;
-da Federação das Associações Come-rCiaiS do Rio
Grande do Sul;
-do Sindicato dos conferentes de Santos --:- SP;
-do Sindicato Nacional da Indústria Forja!:ia-- SP;
-da Senhora Teima de Souza -São Paulo - SP;
-da Associação _Brasileira dos Termín+áiSPortuári_os Privativos·;
-do Senhor José Souza- São_ Paulo- SP;
- Associação Comercial de Minas - Belo Horizonte;
-PMDB -Santos -SP;
-Sindicato _rios Trabalha_dores as Indústrias Urbanas e
Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão- SP;
SindiCato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários dos
Portos do Estado do Rio de Jane_iro;
-Câmara Munícipal de Santos- SP;
-Prefeitura Municipal d~ Santos- SP;
......... Deputado Federal Maurici Mariano- SP;
-Cooperativa Central RegiOnal Ltda- Cas_cavel- PR;
REFERENTE A VETOS AOPLC W 27/92
(ECT)
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente- SP;
-do Senhor Waldemar Pach,eco- Governador Portela
-RJ;
.
-da Senhora Cacilda P. da Conceição- Miguel Pereira
-RJ·
_:do Senhor Eloy Rudolfo Schutz -'- Porto Alegre RS;
-do Senhor Manoel Carlos Francisco Marcelino- RS;
-da Senhora Judith Ramos Martins- RS;
-da seilhora Maria Lúcia Martins - RS;
- da Senhora_Nilcéia de Souza Cruzick - RS;
-do Senhor Lúcio Ferraz de Souza- RS;- ,
-do Senhor Gilberto de ~evedo Almeida- RS;
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-dó Senhor João Jorge da Costa Nogueira- RS;
-do Senhor Geraldo Marino Machado - RS;
-da Senhora Beatriz Soares Vollu- RS;
-da Senhora Maria Terezinha Vollu- RS;
-do Senhor NilO Mendes Ribeiro- RS·
:-'-do Senhor David Morim -RS;
'
REFERENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL N• 7i92
(Rt:du,ç~9 ,d? ~úmero de Vereadores)
-da Câmara Municipal de Marllia - SP;
-da Câmãra Municipal de Rosário do Sul -RS;
- da Câmara Municipal de Porto Lucena - RS;
-da Cámara Municipal de Cândido Mota -·SP;
da Câmara Municipal de Cascavel - PR;
--da Câmara Municipal de Santa Maria- RS;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VISta SP;
REFERENTE AOS APOSENTADOS.
=-do Senhor Humberto Girão- Rio de Janeiro.- RJ;
-da Câmara Municipal de Uberaba- MG;
-da ~âmara Municipal_~e ç:onquista -:_- MG;
REFERENTE A IMPOSTOS SOBRE COMBUSTíVEIS
........ da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia
Ferroviária- Rio de Janeiro- RJ;
- -da Associação Brasileira da Indústria Fer-roviãria São Paulo - SP;
MANIFESTAÇÕES REFERENTES À DEMARCAÇAO
DAS TERRAS INDÍGENAS
-da Assembléia Legislativa do Estado de Roraim'a;
-da Senhora Maria Carla Volante -MT, encaminhando abaixo-assinado com trinta assinaturàS; MANIFESTAÇÕES REFERENTES A
VETOS AO PLC N• IJ/92
-da AMATRA XII-SC;
-do Tribunal Regioiial do Trabalho da 79 Região CE;
SOBRE A ISONOMIA
-,Associação doS Servidores da Sede do Departamento
Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e
Energia- Brasília -DF;
-Sessenta e seis correspondênCias referentes à CPI do
Caso PC;
-Setenta e sete correspondência referentes ao Imposto
Único.
. __
LISTA n• 5, DE 1992
Em, 8 de outHbro de 1992.
Correspondências recebidas é respondidas pelo Senho_r
Presidente do Senado Federal:
.
Diversos:
_ -da C~ara Municipal de Jaguariún.a- SP, encaminhando RequerimentO ri• 22/92,.de autoria do Vereador Antônio Maurício Hossri;
-da Câmara Municipal de Barretes: SP, encaminhando
Requerimento n" 188/92, de autoria do Vereador Nelson Abdala;
.
~da Câmara Mllilicipal de Campinas --SP, encaminhado Moção n• 114/92. de autoria do Vereador Luciano Zica;_
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-da Câolara Mu.nicipal de Araguari- MG, encaminhando ReqUerimcntó nQ 224/92, de autoria do Vereador Joaquim Farias de Godoi;
·
-do Movimento de Atingidos Por Barragens- SP, soli·
citando informações eJ;U relação ao orçamento da União;

MANIFESTAÇÓES REFERENTES À JSONÓM1A
-do Sindifisco - PI;
-do Sindifisco- ~ SP ~
__ ___ _
-dos Auditores Fiscais do Tesouro Naçional- B_A; _
MANIFESTAÇÓES REFEI)ETE~~ .(\O SA;LÁRIO
MÍNIMO PARA IDOSOS E l>EFÍCIENTES FÍSICOS
-da Câmara Municipal de Alecrim -RS;
-da Câmara Municipal de Fagundes V Areia- RS;
-da Câmara Municipal de Cerro Lago - RS;
MANIFESTAÇÕES REFERENTES AO IJI(PEACHMENT
-da Assenibléia Legislativa de Minas Gerais- MG;
-da Câmara Municipal de Angra dos Reis - RJ;
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranh8.o -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Será feita
a substituição solicitada.
Há oradores inscritoS.
Çç>n::~do a palavra ~o nobre Senad"or Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHÁ'f MARINHO (PFL - BA- Pronuncia
o Segointe_discurso~)- Sr. Presidente, Sias. e"Srs. Senadores,
os oitenta anos de afiVidade vitoriosa e· crescente de um jornal
brasileiro nascido no Nordeste é feito que merece comemoração e registro nos Anais parlamentares. Refiro-me ao joinal
A Tal-de, da Bahia, que comemora o aniversário de sua fundação no dia 15 deste mês de outubro. Tendo sede em Salv3dor,
fundou-o Simões Filho - Ernesto Simôes da Silva Fr'eitas
Filho- que lhe transmitiu a organização, a energia. a bravura
e a visão do futuro próprias de seu temperamento e de sua
ihfeligência~

Tendo vocação, iio mesmo tempo"; de jornalista e de político, não temeu envolver a folha por ele criada nos embates
das lutas partidárias. Ao contrário, <ifrOntando riscos, a ela
-irilpnJnia o sulco de sua audaciosa trajetória pessoal. Ainda
estUdante de Direito tive oportUnidade de ver e sentir, a contar
MA;
de 1934, a presença entusiástica de Simões Filho e de seu
MANIFESTAÇÓES REFERENTES AO PLC N' 27192
jornal na Campanha Autonomista da Bahia. No dia da chega(ECT)
da de Octávio Mangabeira do primeiro exílio, Simões Filho
-da Câmara Municipal do Rio de Janeiro- RJ;
aliou-se aos estudantes, a pé. descendo a Ladeira da Montanha, em Salvador, e na praça Cairu misturou-se ao ·povo.
-da União dos Aposentáveis do Ex-DCT-SP;
dobrando o entusiasmo da multidão. E A Tarde deu ao aconte-do ·senhor Eloy Rudolfo Schutz -RS;
cimento notável repercussão. Assim o fez quanto a outros
-Vinte correspondências referentes à CPT do caso PC;
sucessos políticos, me_smo quando Simões não era diretamente
-Oitenta correspondências referentes ao Imposto Úniparceiro no combate. Para fazê-lo vibrar e dar vibração à
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- A Tarde, bastava nue a sorte ou o interesse da Bahia estivessem em jogo.
diente lido vai à publiCação.
--Nessa orientação de defesa do bem coletivo, tomou o
A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão Diretora, em reunião realizada no dia 22 de setembro último, jornal sentinela de todas as causas que dissessem respeito
aprovou os Requerinlentos-n's 688,689, 696,ô97~-7(f4 e 705, àcómunidade, ou a parte saliente dela, no plano da economia,
de 1992, de autoria dos Senadores Pedro Simon; João Rocha da assistência social, de correçãO- dos efeitos de calamidades,
e Dirceu Carneiro~ de informações aos MinistrOS que mencio- do desenvolvimento da cultura, quer no campo das letras
como no das artes.
nam.
·
Com força de permanência, -projetou essa sensibilidade
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-. ou esse modo de proceder a seus herdeiros e aos companheiros
dência recebeu o Ofício p? 1.898/92, de 7 do corre:nte, do -de trabalho, hoje dirigentes do grande jornal- Regina Simões
Presidente do Banco Central, encaminhando documentos re-~ de Melo Leitão e Renato Simões, Presidente e Superintenferentes ao Ofício n' S/35, de 1992, relativo a pleito da Prefei- dente, e Jorge Calmon e Cruz Rios. Diretor-Redator-Chefe
tura Municipal de São Paulo - SP.
e Red_ator-Secretário. E Vera Simões, revelando o mesmo
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos pendor para a imprensa, colabora, de lorige, com notícias
Econômicos, para ser anexado à referida_ matéria.
·
-da Europa_
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1? Secretário.
Assim o jornal cresce_u e penetrou na consciência pOpular.
É lido o seguinte
Toda gente o lê, ainda os divergente_s de suas diretrizes. Diziase, em Salvador, nos momentos de maior agitação política,
que havia quem o adquirisse e o carregasse discretamente,
GABINETE DO LÍDER DO PSDB
porém não deixava de- informar-se nas suas páginas. Um dia,
OF.PSDBIIIN' 388/92
na década de_ 30, proibida a circulação da folha independente,
Brasflia 13 de outubro de-f992
um cronista traduziu a lamentação geral, em frase cheia de
graça e propriedade_: "as tardes de verão sem A Tarde são
Senhor Presldent~.
tardes incompletas". Havia de ser natural, como foi e é, a
Venho solicitar-a Vossa Excelência a gentileza de deter- relação entre esse jornal e a população, até porque Simões
minar a substituição do Deputado Osmânio Pereira pelo De- Filho, embora de muito aprumo no traje e no trato, tinha
putado UBALDO DANTAS como membro suplente, naCogestos impetuosos ou inesperados que o aproximavam da esmissão Especial destinada _a analisar a Medida Provisória n9 -pontaneidade do homem do povo. Diante de uma greve de
308 que "cria a Secretaria Nacional de Projetas_ Ed_uca_ciona.is
jornaleiros, entrou no automóvel, capota baixa, e saiu pelas
Especiais e dá outras providências".
ru.as, com alguns colaboradores, a distribuir sua gazeta. Numa
Na oportunidade, reitero a Vossa Execelência manifes- _das últimas pelejas políticas de q-ue participou,· ao atravessar
tações de elevada estima e apreço. - Lfder do_ fSDB.
a rua Chile, então das mais elegantes e movimentadas de
r

-

-

8068

Quarta-feira 14

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACI()NAL (SeÇão II)

Salvador, adversário conhecido bradou de uma janela: "morra

Simões Filho", e ele retrucou, com altivez cavalheiresca:
"morra Simões Filho, mas viva _a Bahia".
O Jornal, que orientou e dirigiu enquanto ViVeu, refletiu
sempre, e guarda a personalidade de seu instituidor: a tradição
sem anacronismo, a renOvação com equilíbi'io, a bravura com
inalterável compostura, o estímulo à cultura-. A opinião dessa
folha é considerada, e, de acordo com a circunstância, temida.
Não exagera nem esconde, propositadamente, a verdade. Na
luta, ferro em brasa. No apoio, comedimento. Não há governo
que lhe tenha recebido aplauso incondicional. Restrições jamais teve, contudo, à defesa dos legítimos interesses da Bahia
e do País, como, a exemplo, na pugna pela exploração do
petróleo e na preservação do monopólio estatal, que a Petro~
brás executa.
.- Mas, é certo, também, que assim cresceu o jornal pelo
espírito liberal que lhe marcou a formação e o sustenta na
atualidade. Nele trabalharam sempre profissionais de concep~
ções ou filosofias contrastantes, do conservador Ranulfo de
Oliveira ao progressista Heron de Alencar. Admitiu a colabo~
ração mordaz de Silvio Valente- sob o pseudónimo d~ Pepi,no Longo- que, além de espalhar ironia na socie-dade, não
'experimentou constrangimento em gracejar com o Pl-6:pr!o
jornal, na glosa de que "A Tarde sai de manhã". Ainda
neste ângulo, pois, A Tarde se harmoniza t:om a Bahia que Gilberto Freyre reconheceu, na madureza, ser "mestra
da arte de conciliação", e "não só em politica: também noutras
atividades".
Pode, portanto, o jornal triunfante coroar sua primeira
página nestes dias ~e justa comemoração, como vem fazendo,
com a locução de expressiva fidelidade à terra que o viu nascer
e consolidar-se: "80 anos com' a Bahia".
É o registro que faço. por dever de justiça, cofio representante do Estado nesta Casa e recordando as lides iniciais de
que participei, modestamente, ao ,lado do jornal indomável
e de seu destemido fundador.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.

Concedo

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. SenadoreS,
as tribulações que os_povos amargam constam agora de t@?.ual)
de classificação, pela segunda vez divulgadas deSde--1985.
No dia 18 de maio último, o jornal O Estado de São
Paulo revelava que "os brasileiros estão classificados entre
os (altos) sofredores do mundo, de acordo com o Índice de
Sofrimento_ Humano Intcrriacional, montado a partir de estatísticas de 141 países sobre qualidade e tempo médio de vida,
liberdade política, taxa de inflação e -distribuição de renda".
De acordo com o periódico paulista, o índice foi tabulado
pelo Population Crisis Committee - PCC, institutO norte-americano independente e sem fins lucrativos, de pesquisas
populacionais, e refere-se a 99% da população ··mundial. Os
fatores considerados foram: expectativa de vida, ingestão diária de calorias, acesso- a água potável, im1:1nizaç~<? infantil,
ensino secundário, renda per capita, taxa de inflação, tecnõlogia de comunicação, liberdade política e direito civil.
O estudo do_ Instituto demonstra, segundo as palavr~s
·de sua Vice-Presidente, Sharon L. Camp, que 3(4 da população mundial, aproximadamente 4 bilhões de pessoas, vivem
em países onde o sofrimento é a regra, tendo-se notado aU-mento na distância entre ricos e pobres. - -

Considera-se sofrimento extremo aquele que está situado
na tabela acima de 75 pontos, como o experimentado pelo
Iêmen, Madagascar,- Quênfa e Burundi.
Moçambique,- con\ ·93 ~ entre os 100 pontos máximos,
classifici.m~se -em Jifíníe'iro higãr entre os países que apresentam maior sofrimento- humano.
O Brasil, por seu turno, obteve 50 pontos, sítuando-se,
ao lado do sultanato de Oman e das Filipinas, na fronteira
entre as categorias de países que ostentam sofrimento humano
alto e moderado.
Pela ordem, do oitavo ao primeirO lugar, os países classificados na categoria-de sofrimento mínimo são os Estados Unidos - 5 pontos; Noruega e Austrália - 4 pontos; Canadá
e Suíça -3 pontos; Holanda e Bélgica- 2 pontos; Dinamarca
-1 ponto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
OS baixos índices de sofrimento apresentados por esses
oito países e os 50 pontos do Brasil indicam a enorme distância
que nos separam de nosso próprio desenvolvimento e da moQernidade. Na verdade, a distância existente entre nós e os
países que apresentam sofrimento mínimo é abissal, ConfOrme
no-lo mostram alguns indicadores ec_onómícqs: erp. J990, enquanto a reiida per capita anual era de apenas US$ 2.550
no Brasil, atingia US$ 30.270 na Suíca, US$ 23.730 no Japão,
US$ 21.100 nos Estados Unidos e US$ 20.510 na Dinamarca.
No que diz respeito à taxa de inflação·; a disparidade não
era menos assombrosa: no período de outubro de 1990 a outubro de 1991, enquanto o índice da Dinamã.rca era de 2%,
e o dos Estados Unidos, 6%, o brasileiro atingia o estratoSférico patamar de 2.027%.
A deterioração do quadro social do País não é recente.
Desd.e a década de 80 ela vem-se acentuando, marcada pela
estagnação económica, pela inflação _crónica e_ crescente, pela
pauperiZã.ção do povo brasileiro e pela incapacidade governamental de implementar políticas para um novo modelo de
desenvolvimento.
Chegamos à década de 90 com a maior crise de nossa
história, conforme no-lo demonstram nossos indicadore~ sociais: aprOximadamente milhões de __criaºç~s, I). a_ faixa de
-, a 14 anos, estão fora da escola; na área de saúde_, para
uma população de 146 milhões de brasileiros, não existem
mais que 10 milhõéS de beneficiários d3:_ rede ofi~ial;. há 1 no
País; um déficit habitacional da ordem de 10 milhões de moradias; 1:2 milhões de morado.res das á,reas .urb.anas nã_o têm
·ãceSsb à água potável, e 59 milhóes-das meSmas pessoas residem em edificações desprovidas de rede geral de esgotos.
Com esses números, Srs. Senadores, não poderemos, a
curto e médio prazos, sonhar com o Primeiro Mundo, pois
não é possível qualquer incorporação à Terceira R_evol~ção
Industrial- é doloroso afirmá-lo-, enquanto a Naçao esttver
repleta de subnutridos, analfabetos, desa~sistidos e ~espos
suídos.
O grande mal do Brasil é que nem sequer os seus ~r?ble
rnas sociais básicos estão sendo enfrentados com eficacta, o
que é muito grave, tendo em vista que esses problemas, como
a fome e aS- doenças crónicas, estão marcando profundamente
a popUlação brasileira, agora, mas continuarão a afetar as
futuras gerações, porquantó os efeitOs sinistros daqueles male~, uma vez instalados, tendem a perdurar por longo tempo.
Sem-dUVida, a fome vem dizimando nosso pov?.
A desnutrição dos brasileiros explica-se pelo batxo consumo dé calOriaS -limitado à metade das 2.400 estabelecidas
como padrão inlernadonal pela Organização Mundial de Saú-
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de. No Brasil, existem atualmente 80 milhões de pessoas com
déficit energéticõ.Em relação à quantidade, os 1'~asil~iros_ ingerem hoje
menos 30% de alimentos do que eiÍl_l%0. Nesses últimos
30 anos, houve, por exemplo, uma queda per capita, no consumo diário de feijão", de 150 para 26 gt;~mas: Também o consumo de leite foi bastante reduzido. Em média, cada brasileiro
consome hoje, por dia, apenas meio copo do produto.
Sr. Presidente, Srs. Senadore.s, o qu~ existe de mais terrível no Brasil é a miséria em que vivem npssas crianças e
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apoio de organismos internacionais, esses números cstãQ com_pletos: o Brasil é recordista em mortalidade infantil, com
60 óbitOs em cada mil nascimentos, com 15% de suas crianças
oficialmente reconhecidas como vítimas· de desnutrição cró~
nica", _
Segundo O Estado de São Paulo, ''este_s últimos dados
retiram da miséria a sua feição meramente económica~ ·e-statís~
tica, definindo outros_ contornos: aos 14 anos, o adolescente
brasileiro tem 12 cm menos que o menino norte-americano
médio! Despertam também tristeza - ou seria -indignação?
nossos jovens, se'm dúvida uma ameaça; a nosso próprio futuro.
-pela confirmação de que pafses muito mais pobres do que
Dados receritemente colhidos pelo IBGE através de peso. Brasil - Costa Rica,por exemplo - ostentam índices de
quisa sobre a qualidade de vida no Brasil-o Estudo Nacional
mortalidade infantil muito menores. Com isso se chega à inevide Despesas·Familiaré:s- acusam a existência, na faixa dos
táVel cOnclus-ão: _a_miséria Sodal no Brasil tem responsáveis
sete anos de idade, de pelo menos cinco milhões de crianças
definidos que não começam na mera ausência de recursos.
brasileiras desnutridas.
A es.se respeito, o, UNICEF afirma que no Nordeste (onde
Exísteni hoje no País nada menos que 11 milhões de
a mortalidade infantil chega'a·l06 óbitos por mil), as Verbas
meninos de rua.
sociais nem sequer chegam aos necessitados".
Das ciicinças brasileiras que chegam aos bancos escolares,
A propósito do mal uso das Verbas sociais no Nordeste,
14 bilhões são portadores do bóçio endêmico, causado pela
o jorrial paulista indaga: "Não é por" isso_ que Alagoas é o
falta de iodo no organismo.
nosso campeão em pobreza, desnutrição, falta de saneamento
e mortalidade infantil?"
Não se esgotam aí, no entanto, Srs. Senadores. os males
que atingem as jovenS gerações- de brasileiros, póis há, no
A respeito, porém, da utilização dos recursos públicos,
Pafs-, 30 milhões de adolescentes que apresentam grave carên~
O Estado de São _Paulo afirma que nem tudo está perdido
no Brasil, encerrando a reportagem com essa esclarecedora
cia alimentar. Isso faz com que pelo menos um quinto dos
jovens, na faixa etária-comi>reendida entre 20 e 25 anos, sejam
indagãÇã6, que coloca em destaque precisamente lim outro
considerados nanicos.
Estado nordestino, ígualmente um dos mais pobres: "( ... )
ESse_S não_são números estimados, Sr. Presidente, Srs. --o Ceará não fOi citado pelo UNICEF como exemplo internacional de eficiência na redução de mortalidade ê de ofereciSenadores, uma vez que se fundamentam em mensurações
objetivas, efetuadas através de criteriosas pesquisaS, como
mento de melhores condições de vida para suas crianças'?"
. _ _De fato, Sr. Presídente, Srs. Senadores, a publicação
a realizada em 1985 no Rio de Janeiro.
Naquele ano, foi estudado um universo de_m_ais.de 15
do UNICEF sobre as crianças, o relat6ri9 "Situação Mundial
mil estudantes do Grãnde Rio, com o propósito de, com base
da Infância -199~", há poucos dias divulgado, confere grande
nos padrões estabelecidos pela Organizaçao Mundial de Saú~ .destaque ao Estado do Ceará.
O documento>·que, como se_ sabe> tem grande circulação
de, comparar nossos_ adolescentes de classe média com os
adolescentes americanos.
--em todos os países, dedicou uma seção especial, do capítulo
denominado Investindo em necessidades humanas". ao EstaOs resultados da pesquisa demonstraram que 34% dos
do_ nordestino.
estudantes estavam seis centímetros mais baixos que os ameri~
canos, e que 27,5% dos brasileiros eram nove- quilos Iha1s
Ó destaque do UNICEF intitula~se "Ceará: m'ostrando
magros. O e,studo evidenciou também que a desnutrição dos
o_ que pode ser feito'\ e expõe, com muita propriedade, as
jovens fluminenses era três vezes maiOi que· os padi:"ões admi~
realizações de um Governo eficiente de um Estado pobre. _
tidos pela Organiiação Mundial de Saúde, sendo ela o prin~
Eis alguns trechos do relatório, que demonstram a compecipal fator da baixa estatura da população examinada.
tência da administração pública cearense em importante pro~
Em outra pesquiSa recenfe, as Forças Armadas brasileiras
grama social, o de atendimento às crianças carentes:
constataram que metade da população masculina brasileira
O Ceará não é um paí~. Mas, com 6 milhões de habitantes,
situada na faixa dos 18 anos sofre de deficiências físicas prove~
é mais populoso que Honduras ou Nicarágua, El Salvador
nientes da subalimentação.
·ou Costa Rica, Dinamarca ou Noruega.
Não bastassem esses, há ainda outros dados, como os
_"De ,19~6 a 1989, o Ceará Teduziu em um terço sua taxa
publicados recentemente pelo jornal O Estado de S. Paulo.
de mortalidade infantil, cortou em um terço o número de
Sob o título "Mudanças de perfil'', aquele periódico, em
mortes causadas por doenças diarréicas, elevou em até 40%
sua edição de l8 de maio último, divulgou a_lgumas informa- _seu~_ níveis de _imun.izã.ção e_ reduziu. ~m \!_ID. terçq-- as taxas
ções coletadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
de desnutrição infantiL ESte EStado pobre, situado na região
e Estatística -IBGE, e pelo Fundo das Nações Unidas para Nordeste do Brasil, mostrou ao mundo que o conjunto de
a Infância - UNIÇEF_, que confirmam minhas considerações metas de saúde para a criança estabelecido para o ano 2000
a resPeito da dolorosa realidade das jovens gerações br~si- pode ser atingido.
leiras.
·
"O Ceará"- enfatiza o relatório- ''não apresenta ne"Em outubro do ano passado", declara o periódico pau- nbu~a vantag_em e~pecial. Quase dois terços de sua população
lista, ''o IBGE infOrriioU que mais da metade- exatos 50,5% vivem abaixo da linha de pobreza. Mas apresenta uma forte
-dos 59 milhões de crianças e adolescentes brasileiros vivía"!U vantagem essencial_ para melhorar a vida das crianças: seus
em famílias com rendá pei' capita de até meio salário mínimo. líderes estão política e pessoalmente envolvidós nessa tarefa.
A famosa linha de ''pobreza absoluta'\ ciraCtél"iZãda pelo Nos países onde existe esse compromisso, há, atualmente,
ganho per capita de até um quarto de mínfmo, ~lcançava meios para revolucionar o setor de saúde infantil a custos
27,4% do que se define como infãilcia brasileira. Agora, com viáveis".
H
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Após essaS' considerações, o relatório do UNICEF passa
a descrever as ações que foram desenvolvidas em favor das
crianças cearenses, as quais transcrevo a seguir éom o intUito
de estimular sua ad_oção em outras partes do País:
"Em primeiro lugar, foram realiZadas -pesquisaS que
apontaram a 'situação das crianças do Cear~. revelando que
as principais causas das mortes infantis_eram as doenças diarréicas e a pneumonia, e que 28% das crianças estavam desnutridas. Mais da metade das criancas que morreram jamais
tinha sido assistida por um agente de saúde~
"Em seguida, criou-se um siStema para acompanhar as
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lação -somente é maior-do que a constatada no B-rasil -em
em Honduras, na América Central, e Serra Leoa,
na Africa.
-· · .
No BraSil, confofine a mesma análise do Banco Mundial,
41% dã.s pessoas vivein em estado de extrema pobreza. Delas,
apenas 20% são beneficiadas por programas sociais.
Esses dados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidenciam,
sobretudo, a má distribuição dos recursos públicos em nosso
País, além de revelarem descompasso entre a economia brasileira, uma das maiores do mundo, e a situação social da população, que se apresenta abaixo da média de países com ecol!omodificações, de modo a medir o progresso e a dirigir os mias menos desenvolvidas.
recursos para as ·áreas mais necessitadas,
De acordo com a pesquisa do Banco Mundial, o atraso
"Permitir que as informações básicã.s sobre· saúde alcanno desenvolvimento brasileiro pode ser atribuído à forma ina~
çassem todas as famílias- como a imporlância do aleitamento
dequada de o Governo investir os recursos na área social,
matemo~ a necessidade de imunização, e como prevenir e
principalmente nos programas de saúde e educação.
tratar doenças _- era uma prioridade óbvia. Mas, como em
No Brasil, as despesas realizadas nos programas sociais
muitas outras partes do mundo, os serviços de saúde nã_o
são percentualmente superiores às dos demais países analisatinham meios de alcançar sistematiCamente 6. milhões de p~s
dos. O volume de recursos que gastamos em programas sociais
soas_. _Q Gover-no estã.d_ual decidiu, então, recorrer à Igreja,
é superior a US$ 27 bilhões, ou--lO% do_Produto Interno
às organizações não-goVernamentais, <!O~__meios de comuniBruto. No entanto, em comparação com outros países em
cação de massa, à comunidade empresarial ( ... ) e à Sociedade
desenvolvimento, que despendem o mesmo volume de recurde Pediatria do Ceará. a· envolvimento da Igreja Católica
sos mi área social, conseguimos piores resultados.
foi fundamental, com milhares de vOluntários alcançando cenOs investimentos, aqui, não são realizados nas áreas priotenas de milhares de pessoas nas áreas mais pobres dO Estado.
ritárias, denuncia a pesquisa do Banco_ MundiaL No Brasil,
"A se_ca de 1987, no início um retrocesso, foi transforgrande parte dos gastos, na área da saúde, é feita com hospitais
mada em vantagem. Em vez de utilizar o programa usual _de alto custo, e, na área da educação, com o ensino univerde empregos de emergência, o governo abriu 6.000 frentes
sitário. Contemplam-se, assim, as classes de renda alta e méde trabalho para mulheres pobres, que seriam treinadas como
dia.
agentes comunitárias de saúde. Após a seca, 1. 700 das mulheUma das aberrações na distrjbuição das verbas· sociais
res que apresentaram melhor desempenho foram submetidas
é o descaso com o ensino público básicO. A desatenção pa~;a
a novo treinamento. O número de mulheres no programa
com e:sse nível da educação faz_ com que as crianças brasíleiras
aumentou para 2.900, cada uma delas ate-ndendo cerca 'de
tenham, em média, somente quatro anos de escolaridade,
100 fami1ias".
-o mais baixo índice de atendimento educacional na América
Ao avaliar os resultados do programa implementado no
Latina, excetuada a Bolívia. Esses quatro anos representam
Estado, malgrado afirmar que a vida das crianças no Ceará
apenas metade do nível de atendimento da Coréia do Sul,.
-- Exemplo bastante atual de projeto na área educacional,
não é perfeita, UNICEF faz as seguintes considerações: ·.~Ape
sar da recessão e da seca, o Ceará colocou em. prática oprin~
que poderá redundar em fracasso, portanto~ em despercfpio da 'prioridade absoluta para a criança'. Não permitiu
dício, é O- Projeto Minha Gente, em cujo âmbito está prevista
que os membros mais jovens e mais vulneráveis de sua popu~
a implantação das unidades físicas denominadas Centros Intelação sofressem o impacto das adversidades. Ao contrário,
grados de Apoio à Criança - C!AC.
deu maior proteção ao crescimento físico e m.en_fal daqueles
O projeto é megalomaníaco, porque estima a construção
q!le fazem parte dessa geração em desenvolvimento".
de cinco mil unidades, número absurdo para .um País que
No relatório do UNICEF aforma-se que "o -goverrio brasiestá com as finanças atrasadas. É autoritário, porque não
leiro planeja, agora, empregar 45.000 agen_t~s de saúc!e para
considera as necessidades dos Estados e Municípios. E, ade~
ampliar o sistema para OS nove Estados_d_QNordeste". Sem
mais, pouco sério, porque tem-se prestado mais a favorecer
dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadotes, esse propósito do Gonegociações políticas entre o Governo Federal e alguns Goververno Federal é o melhor at~stado, em relação ao Governo
nadores do que, propriamente, a considerar necessidades imdo Ceará, quarito à boa aplicação dos recursos públicos realipostas por uma política educacional global, por exigências
zada naquele Estado.
de planejamento ou por critérios de racionalidade administrativa.
Infelizmente, no âmbito da administração pública federal,
Grande desperdício de verbas vem ocorrendo também,
a realidade é bem diversa, predominando, nela, a má aplicação
lamentavelmente, nos programas de alimentação das populados recursos destinados à áre,a social, o que não constitui
~
-ções carentes. _
_
n~nhuma novidade para os brasileiros, principalmente nestes
Isso é, aliáS, o- que denuncia repOrtagem publicada no
1empos de fraudes e corrupção generalizadas.
Jornal do Brasil, de 23 de junho do ano findo, sub o título
A questão da má apicação das verbas públicas está preo"Governo desperdiça verbas e falha no combate à fome".
cupando até mesmo organismos internaCiOnais, como o Banco
Segundo Cléber Praxedes e Ricardo Leopoldo~ autores
Mundial, instituição que, como o UNICEF, é ligada à Organida reportagem, "o governo gasta todos os anos aproxim~
zação das Nações Unidas.
damente US$ 4 bilhões para atacar um dos mais crónícos
Segundo a avaliação do Banco._ que, recentemente, analiproblemas da Nação: a fome".
sou 20 países súbdesenvolvidos e em desenvolvimento, nosso
"Nos últimos cinco aq.os, apesar da aplicação dessa verba
País ocupa o 189 lugar entre os de pior distribuição de renda.
em quatro programas voltados para seu combate, o número
A concentração de riquezas em pequeno percentual da popudois~paíseS:
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de crianças desnutridas no País entre Oe 5 anos vem creScendo,
por culpa do agravamento da má distribuição de renda nacional", constatam os autores da reportagem.
Fazendo referência à ilustre Deputada Márcia Cibilis Via.,.
na, relatara da CPI da Fome, institUída pda Câmara dos
Deputados, os dois repórteres destacam a existência de grâ.ve
problema político no Brasil, "pois verbas existem, mas a comida não aparece na mesa do público fiais carente".
Essa consideração-resu~e bem o que todos os brasileiros
já sabemos sobre os programas s-ociais- desenvolvidos pelo
Çioverno: seus resultados são péssimos.
As falhas dos programas de alimentação podem ser notadas pelo índice de calorias ingeridas por seus beneficiários,
que, via de regra, não atinge os valores mínimos de nutrição
estabelecidos pela ONU.
Na verdade, há uma cadeia de ineficiências nesses prdgra~
mas, desde a falta de um planejamento agrícola mais amplo,
que compreenda a produção de alimentos báSicos, até a sua ·
distribuição às populações carentes, passando~se_pelahabitual
ausência de coordenação entre os vários prograMaS de suplementação alimentar.
Sr. Presidente, Srs." Senadores, quando nos deparamos
com tantos_ e gigantescos proble:rnas, como os que já foram
enumerados, parece-nos não haver solução para os males ~rasilefros.
-----No entanto, isso não é verdadeiro, se levarmos em consi~
de ração -reafirmo este ponto com muita alegria- os exce~
lentes resultados que têm sido obtidos_ pelos dois últimos go~
vemos do Ceará, um Estado pobre, em que a boa aplicação
dos recursos públicos pode servir de modelo para todo o País,
seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual qu municipal.
Naquele Estado, a reviravolta política iniçiou~se em 1986,
com a ascensão ao poder do jovem Governado~ Tasso_Jereissati, cuja eleição pa:ra: o Governo estadual significou duro
golpe no coronelismo e nos privilégioS seculares auferidos
pelas forças conservadoras, em virtude de sua eterna presença,
até então, na administração pública estadual.
O processo de mudanças conduzido pelo Dr._ Tasso Jereis~
sati atingiu profundamente os usos e costumes administrativos
no Ceará. Ele reduziu, no início de seu gOverno, o número
total dos funcionários estaduais, de 147 mil para 108 mil,
afastando aqueles que não trabalhavam e proibindo as acumulações ilícitas de cargo. Extinguiu órgãos, Impôs um trabalho
sé:dO-e planejado. Foi rigoroso contra a corrupção. Saneou
as finançaS públicas do Estado e recuperou o Banco do Estado
do Ceará, falido e sob intervenção federal. Alénl disso. iniciou
o processo de racionalização da administração pública: o Ceará é hoje um Estado onde os gastos com pessoal não ultrapassam 65% do valOr ·de suas receitas, enquanto, no início
do governo, :atingiam 140%. E destaque-se ainda: durante
o GOverno do Dr. Tasso, o Estado passou, na área orçamentária-, por profundo processo de ajustamento, baseado na con~
dução de severa política fiscar, com forte redução dos dispêndios e de elevaçãO da receita tributária, além de bem~sucedida
estratégia de redução e reestruturação da dívida pública.
O Dr. Tasso realizou uni- governo exemplar sob_ todos
os aspecto~. Foi coerente com suas promessas de campanha,
não se dobrou ao clientelismo, e inauguroU, no Estado, a
salutar prática da continuídade administrativa, tendo entregue
o poder aO seu sucessor; o ·Governador Ciro Gomes, ~m cir~
cunstãncias modelares: com a fOlha de pagamentos do Estado
em dia, o Banco do Estado financeiramente saneado e 25%
'da receita estadual disponível para investimentos.
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Em razão desses feitos notáveis, o Dt Tasso Jereissati
foi apontado por uma pesquisa nacional, realizada no último
ano de sua adn1inistração, como o governador mais popular
do Brasil.
·
" Sr. Presidente, Srs. Senadqres_._ os excelentes resultados
conseguidos pela nova geração de governadores do Ceará,
constituída pelos Drs. Tasso Jereissati e Ciro Gomes, decorrem de fórmula bastante simples, por eles adotada à .frente
do Governo: administiã.i' os recursos públicos Com o mesmo
profissionalismo com que se ger~ncia uma empresa privada,
sem perder de vista a relação custo-benefício com o número
de servidores. Essa fórmula e_ os resultados dela advindes
~ão ·esfão Sendo prOclamados apenas no Brasil, mas também
no exterior. E não apenas pelo relatóriC) do UNICEF sobre
a "Situação Mundial da ·rnfância_- 1992" -:-_anteriormente
citadO, mas também pela imprensa do Primeiro MundO~ que
tem dirigido louvores à administração c_earense. Há pouco,
a revista inglesa The Economist e o jornal norte-americano
_The Washington Post afirmaram. em extensas reportagens,
que as mudanças. ocorridas no Ceará representam uma lição
para a América Latina.
___ _
A eficiência alcançada pela admüiistração pública cearense foi alvõ também de grande reconhecimento por parte
de diplomatas d_o D~partamento de Estado americano, de
ass_essores do Congresso dos Estados Unidos e de políticos
latino~americanos, durante conferência reCentemente ~eali
zada em Washington, na qual o Governador Ciro Gomes
foi tratado como líder de um novo modelo de administração
para regiões pobres do Terceiro Mundo.
Além disso, o Ceará foi considerado pelo exigente Banco
Mundial um caso especial modelar de Estado financeiramente
sadio, o que soa mesmo como verdadeiro milagre, considerada
a combalida economia brasileira.
O que mais causa entusiasnlo na atuação dos dois últimos
Governos do Ceará, Srs. Senadores, éa simplicidade das soluções por eles adotadas.
A propósito do destaque conferido ao Ceará_ no Relatório
~·A situaçã,o da infância- 1992", o_Jornal da Tarde, edis:ão
de 24 de dezembro último,_ foi capaz de atingir, de fo~a
muito apropríada, a essência doSucesso do Governo cearense.
Eis suas considerações a respeito:
·~vindos d_e um órgão insuspeito por sua independência
e respeitado pela sua seriedade, esses elogios representam
o reconhecimento mundial da gestão do ex-governador Tasso
Jereissati, que dirigiu o Ceará no período avaliado pela UNICEF. E o que o levoti a essa consagração não-foi a elaboração
de qualquer plano mirabolante, mas um programa realista
e sensato de governo, _todo ele voltado a resgatar as funções
básicas do setor público em matéria de serviços essenciais.
Do mesmo modo como alcançou imenso sucesso no plano
financefrO.
COrtar despesas supérfluas, enxugar gastos com
fl,mcionalismo e racionalizar a máquina administrativa, valori~
zando o dinheiro do contribuinte, no plano social o ex-governador obteve excelentes resultados com uma estratégia bastante" simples: obrigar cada secretaria de Estado a dar priori~
dade a suas atividades~fim, a engavetar planos fantasiosas
e a reduzir ao mínimo as despesas com atividades-meio''.
O Programa de Agentes de Saúde, em desenvolvimento
no Estado do Ceará_, é. um belo exemplo de como ações simples
e bem administradas podem redundar em resultados eficazes.
- Como pondera o Dr. Lúcio Alcântara, Secretário de Saúde do Ceará. pode~se afirmar, sem exagero, que tudo se torna
possível quado há decisão política para a realização de determi-
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nados programas de alcance popular, inclusive com relacão
"Simultaneamente ao corte dos. gastos públicos, o _Goa problemas sociais. Pois bc:n,, a implantação do Programa
verno envidou esfoi"ços no sentido de reativar os iriVestinienpelo Governo do Dr. asso se fe_z_ me_dian~e firme decisão
tos, então estagnados desde o início -da decada de 80. Assim,
política C ampla visão adminisfrativa.
as dotações para execução de obras e a aquisição de instalaTudo se torna_roais__e_ficaz também quando as prioridades
ções, equipamentos e material permanente expandiram-se
são mantidas_, independentemente da alternância das pessoas
enormemente, tendo acréscimos reais de 47%, 144% e 105%,
no governo.
_
_ __ ,
--. _
_
respectivamente, nos anos de 1987, 1988 e 1990. os· dados
Nesse aspecto, o Ceará vem dando magriífíca lição ao
disponíveis indicam que, a ilível setorial, os investimentos
País. O Goverrt<Y do Dr. Ciro Gomes não só está mantendo
e os gastos públicos foram canalizados prioritariamente para
o Programa de Agentes de Saúde, iniciado na gestão de seu
a agricultura; indústria e comércio; energia e :reCursos naturais;
antecessor' mas lhe conferiu a devida prioridade e o affipliou
saúde pública e saneamento básico. Com a recuperaÇ-ão da
de_ forma adequada..
. __
capacidade de ínvestii' do Estado e os estímulos fiscais e finanDe forma resumida, o_ Program~ pode ser descrito como
ceiros oferecidos ao setor privado, em especial às pequenas
um conjunto de açõc_s _voltadas para o _atendimento às pequee médias empresas, a economia cearense reagiu positiVamennas comunidades, nos distritos, nas vilas e nos povoados, onde,
te. tendo crescido 11,55% em 1988 (contra 0,0% para oBrafreqücntementc, não existe, ao menos d_e maneira constante,
sil); 3,7% em 1989 (contra 3,6% para o Brasil) e 0,2% em
nenhum tipo de assistência médica_ prestada por profissionais
1990, comparado a uma retração de 4% verificada para o
de nível superior ou médio.
País como um todo."
Para suprir a ausência desses profissionais, são recrutadas
"Os dados referentes à execução financeira- ao-Estã.do
pessoas no local, que, depois de treinadas na própria comunino primeiro semestre de 1991 sugerem não apenas a continuidade, passam a exercer_ as funç.õcs .d.e agente d~ saúde .. A
dade, porém o aprofundamento_ do processo de ajustamento
essas pessoas competem tarefas sim.ple~ - muito ~eficazes,
fiscal iniciado em 1987, tendo persistido o declínio do múmero
porém-, nos setores Q_e educação sanjtária, pequenos soc_orde servidores, o corte de cargos comissionados e a redução
ros, acompanhamento da gestação, aleitamento materno, endo comprometimento da arrecadação estadual com os gastos
caminhamento de pacientes e orientação sobre doenças code pessoal para níveis inferioreS à-meta c-onstituci"onàl( ... )."
muns, aquelas que, por não serem combatidas a tempo, aca"Evidentemente, a avaliação global da ação não se resbam se tornando as grandes responsáveis pelas altas taxas
tringe apenas aos indicadores de gestão financeira e das contas
de mortalidade infantil.
macroeconómicas do Estado, devendo abranger também os
indicadores sociais de bem~estar da população. Não obstante,
Sr. Presídente, Srs. Senadores, os bons resultados desse
cabe reconhecer que a ·gestãO equilíbrada dos escassOs recursos
Programa se expressam em cifras elevadas: graças ·a ele, no
públicos constitui o pré-requisito básico para áliD.gii"-se, em
período de 1986 a 1989 -repito-, houve, no Ceará, redução
uma fase posterior, uma administração governamental não
de um terço da mortalidade infantil, resultado, por sua vez,
apenas eficiente quanto aos meios mas eficaz quanto aos-fins.
do aumento em 40% da taxa de imunização-,- qüeda de 51%
Ne~se cas~, a qualificação showcase dada pela direção do sevena mortalidade infa:ritil por diarréia e redução de 33% na
ro Banco Mundial à experiência reCente do Estado do Ceará
desnutrição.
parece ser plenamente adequada".
Por seu turno, todos _esses resultados só foram possíveis
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao enc_err_ar ~te pronunporque o Governo do Dr, Tasso Jereissati.equilibrou as contas ·
ciamento; deixo à abalizada avaliação de V. Ex~ as consideestaduais, fato que lhe permitiu o investimento de cerca de
Cr$ 22 bilhões por mês, dos quais boa parcela em programas -rações que tomei emprestadas ao Dr. Bessa Maia, indagando~Ihes se. a obra realizada no Ceaiá a um só tempo extraorsociais.
·
No Governo de Ciro Gomes, oS programas sddais',-graças dinária ê simples- Dão poderiã inspirar a conduta do Governo
Federal, desde, é claro, estivesse este disposto a lutar pelo
ao saneamento das finanças públicas,-pu~deram ser ainpliados.
bem comum e manifestaSse vontã.de tiolítica de trabalhar em
Assim, desde o início do atual Govern9_, a Secret~ria de Ação
Social do Ceará tem aberto, em média, _26,4 creches por mês, prol da Nação brasileira.
O êxito alcançado pelos últimos Governos do Ceará, em
em convênio com entidades comunitárias e de bairros. Até
seus programas económicos e SOciais, bem poderia ser esteno final de seu mandato, o Governador deverá instalar um
dido já a todo o Brasill
mínimo de 600 creches.
De minha parte, Srs. Senadores, tenho a dizer-lhes, finalTambém os meninos de rua de Fortaleza estão send.o mente, que o exemplo do Ceará ailida me faz ter esperanças
alvos de eficiente atendimento atraVéS :ctp Centrô_lnt_egrado na solução dos graves problemas económicos e sociais braside Educação e Trabalho, que oferece à sua clientéta alimen- leiros.
tação e cursos profiSsionalizantes.
Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos esses dados a respeiSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a pato da ação do G_overpo cearense são parciais. Completo-os,
lavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
porém, recorrendo a artigo puhlicado na Gazeta Mercantil,
de 18 de setembro de 1991, de autoria do Mestre em Economia
SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB-MT. Pronuncia o se;
e funcionário d_Q CORECON-DF, José.Nélson Bessa Maia.
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
No artigo, intitulado "A gestão equilibrada dos escassos
o Código de Defesa do Consumidor, nascido de disposição
cogente lançada no artigo .48 do Ato das Disposições Transirecursos_ públicos. do Ceará", entre tantos outros aspectos,
tórias da Constituição Federal e consubstanciado pela Lei
o economista destaca os pontos que transcrevo a seguir, tendo
n~ 8.078, de 11 de setembro de 1990, entrou -em -vigb"f ém
em mente o propósito de conhecermos os. juízos emitidos
por técnico de alto nível sobre a economia cearense. Eis a· rn·arço de 1991 e trouxe -profundas modificaçõeS à ordem jurídica nacional; estabelecendo um conjuntO sistemático de noravaliação feita pelo Dr. Bessa Maia:
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mas referentes à relação de consumo. Declara expressamente
o artigo 1~ que o aludido diploma fixa "Fnofmas de proteção
e defesa do consumidor", acrescentando serem tais normas
"de ordem pública e interesse social". Além disso, acrescente-se que a Constituição Federal de 1988 elevou ·a defesa do
consumidor à esfera constitucional do nosso-ordenamento,
incluindo-a entre os direitos e deveres individuais e coletivos
(art. 5?, inciso XXXII); erigiu-a ainda~ categoria de "princípio
geral da atividade econômica" (art. 170, inciso. V), emparelhando-a com princípios basilares para o modelo político-eco·
nômico brasileiro.
Nos primeiros meses de sua vigência, assiStimos a um
intenso empenho governamental no sentido de confe~ir a ~ssa
legislação condições de coibir a situação de "hipossuficiência
e vulnerabilidade" em que se achava o consumidor nacional.
Foram criadas no Ministério da Justiça duas comissões perrna-'
nentes de proteção ao consumidor: uma - Interministerial
- com a função de sistematizar todas as normas esparsas
sobre consumidor, ajus"tando~as ao C6Çigo; a segunda comissão- Co.nsulfiva- composta de experts em direitO do consumidor, com a função de aconselhar a Comissão Interriiinisterial. Observamos, na mesma época, a divulgação dos trabalhos desempenhados por vários órgãos responsáveis pela defesa do consumidor, especialmente pelo Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Secreta~a Nacional
de Defesa Económica, Conselho Nacionai de Defesa do Consumidor, SUNAB, Procons, Delegacias do Consumidor, Juizados Especiais de Pequenas Causas etc.
Após dois anos da promulgação da lei, somos obrigado
a reconhecer que a excitação inicial cedeu lugar a um marasmo
incompreensível. Veja-se, por êxemplo, a falta de regulamentação da lei que dispõe sobre a proteção do consumidor. Em
junho do ano passado- portanto, após três meses de vigência
da lei - constou de_ vários periódic_os a promessa de regulamentação. Em outubro, tomamos conhecimento de que, além
do projeto de regulamentação elaborado pelo Departamento
Nacional de Proteçáo e Defesa do Consumidor -- DNDC,
o Procon de São Paulo estava trabalhando num anteprojeto
de regulamentação do_ Código, com vistas a ser aplicado no
Estado de São Paulo. Na ocasião, _i_nformou-se que as ·duas
propostas divergiam quanto à definição de-COmpetência dos
três níveis de G_overno -_União, Estádos e Municípios ..:._
e quanto à autoridade responsável por aplicar sanç6es_.Novamente, em março do corrente ano, noticiou-Se_ que o decreto
já estaria nas mãos do Presidente Cqllor: Nesta ocasião, o.
Secretário Naciorial de Direito Econômico, Salomão Rotenberg, opinava que o Código independia de ampla regulamentação para ser executado, razão por·que o decreto presidencial
dispensaria minúcias. Assegurava, ainda, que o regulamento
constaria de três capítulos (um, disciplinando os autos de infração, outro, prevendo os métodos para a aplic~ç~o de sanções
administrativas e um terceiro, regulamentando os recursos
à Justiça) e que até mesmo associações de moradores, sindica~
tos, igrejas, órgãos de classe e clubes de serviços poderiam
atuar em defesa dos consumidores. Por fim, esclãrecia que
o Ministério da Justiça pretendia também apoiar a criação
de Procon nos mais distantes Municípios do País e que já
estavam sendo elaboradas cartilhas ensinando não só a fundar
um Procon, como também a atender clientes lesados e a divulgar o conteúdo do Código.
O fato é que o Código deixou ele ser regulamentado pelo
Presidente Collor, acarretando complicadores para cumprimento, por exemplo, do seu artigo 5"' pelo próprio poder
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público. Estabelece o referido artigo que ao poder público
caberia manter assistência Jurídica integral e gratuita para
o consumidor carente; instituir Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público; "criar
delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo; criar J uizados
Especiais de Pequenas Causas (instituídos pela Lei n" 7.244,
de 7 de novemQro de 1984) e Varas Especializadas para a
solução de litígios de consumo; e finalmente e mais importante: conceder estímulos à criação t desenvolvimento das
Associações de Defesa do Consumidor. Aqui cabem algum_as
observações.
Eni pr1meiro lugar, verifiCamos __que se deixou de criar
Juizados Especiais de -Pequenas Causas em todos os Estados,
em especial naqueles em que a defesa de consumidores despr9_tegidos se fazia mais necessária:· ·
·
·Segundo, é de nosso conhecimento que, com a ''reforma
administrativa" no Governo Collor, houve uma desestruturação do aparato administrativo e fiscalizador da Defesa do
Consumidor. Houve carência de recursos não só financeiros
mas também humanos, repreSentando verdadeiro óbice à Politica Nacional das Relações de Consumo, pretendida pelo mes~
mo artigo 5' do Código.
Ocórre-nos, finalmente, que deixaram de ser feitOs repasses financeiros decorrentes de aplicações de multas e de outras
fontes para incentivar a formação de entidades não-governamentais de defesa do consumidor. Devemos observar que
a não-observância do inciso IX do art. 106 do Código compromete a eficácia de toda a legislação, urna vez que o incentivo
_;\formação dessas entidades é um dos pressupo-stos da elaboração do Código, cabendo ao D.epartamento Nacional de Defesa do Consumidor a sua viabilização.
Parece-nos, entr.etanto, que o fator mais ponderável para
a não-regulamentação foi a ausência de vontade politica por
parte do Governo Collor de conferir COnâições operacionais
às exigências do Código, numa atitude que podemos considerar de autodefesa.
De fato, é preciso reconhecer, preliminarmente, que até
hoje não foi ef~tivado o disposto no§ 39 do art. 37 da Constituição Federal, verbis: ''As reclamações relativas à prestação
de serv_iços públicos serão disciplinadas em lei".
Outro fator impeditivo da falta de regulamentação é a
resistência de setores do governo (Federa~, Estaduais e Muni~
cipais) à divulgação e ao cumprimento da lei. Conforme costuma di,zer o Deputado Geraldo Alckmin Filho, "o Governo,
como qualquer outro prestador de serviços, está sujeito ao
que dispõe o Código. Não é fácil-uma autoridade se resolver
a ensinar o usuário a se defender, por exemplo, contra abusos
'no reajuste. de tarifas públicas ou contra maus serviços prestados por hospitais, escolas e repartições públicas''. Para o nobre
Deputado, há casos em que chega a ser heróica a decisão
de _órgãos sob administração estadual, como o Procon, de
aciomrr empresas eStaduais de telefonía, de transportes ou
outro serviço pUblico.
De fato, o próprio Estado cOntribui decisivamente para
o desrespeito aos direitos de cidadania, ao tratar, do modo
mais indigno possível, os usuários dos serviços públicos. Causa-nos revolta ver as filas quilométricas às portas de agências
estatais em busca de atendimento a interesses deferidos aos
cidadãos por força de lei.
Veja-se, ainda, por exemplo, no que concerne à cobrança
de dívidas, o que dispõe o parágrafo único do art. 42 do
Código. O consumidor que sofrer cobrança indevida tem direi~
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to de receber em dobro o que lhe for cobrado a mais, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de
ter havido engano justificável. Ora, as contas mais difíceis,
em relação às quais se pretenda comprovar uma cobrança
indevida, são exatamente as de á_gua, luz, gás e telefone.
Têm-se verificado muitas situações em que o Goverho é-mau
prestador de serviços, e se omite quando o conces-sionário
de serviços públicos é responsável pela má prestação de serviços.
. Outro dado importantt! é que o- Governo Federal pelo
menos se achou· desautorizado para regulamentar a referida
legislação, eis que apenas no Governo "Collor se âeixou de
observar inúmeros princípios míriiinos de cidadania_ e de respeito ao pa:trimônio individual. No que tange_às pessoas físicas,
o Governo Collo_r inconstitut:ional111ente d_ecretQY__9 bloqueio
dos cruzados, omitiu_ o re_ajuste-de 84,32% para as poupanças
referentes_ a_ março_ de 1990 e provocou uma perda salarial
do mesmo montante r~ ferente à inflação d~. março de 1990,
Quanto às pessoas jurídicas, grandes_ são as disputas judiciais
sobre o Finsocial, o PIS, a Contribuição Social, a correção
dos balanços, o imposto sobre lucro líquido para remessas
ao exterior e o recolhimento antecipado de impostos federais
(MP 297). entre outras.
O Pais ainda está a .reclamar uma verdadeir~ .estrutura
administrativa de defesa do consumidor. _TaJ _órgão precisa
ser dotado de poder coercitivo, devendo atuar com desembaraço e sem burocracia, possibilitando que não só o_ cons.umidor esclarecido _dos grandes centros lhe tenha acesso. De
fato, o Juizado Especial de Pequenas Causas ainda é muito
c_oroplicado para o brasileiro çQmuni, o qual fica _ffiuito cOnstrangido quando toma conhecimento de que precisa comparecer diante do juiz para audiência dentro de determinado
prazo. Nos países desenvolvidos, as reclamaçôes dos consumidores lesados são feitas por telefone ou_ com _o mínimo de
exigências para ó denunciante, com eficácia comprovada:. Imaginamos que tal órgão deveria ser um "Procon modificado".
A União precisaria levar em conta as dificuldades iegionais
e ser executora nas localidades em que o governo local não
tivesse _condições materiais. para implementar seu sistema de
defesa do consumidor.
Como todos sabemos, a SUNAB parece restrita a fiscalizar congelamento de preços. Fora_ dessas situações de exceção. esse órgão perde seu glamour e-cai no ostracismo. Faz-s_e
necessário, portanto, de imediato_,_ um_ planejamento capaz
de redir.ecionar as ati vidades de fisçalização e de atendimento
das reclamações, evitando-se a superposição de funções na
esfera admiriistratiV3 do serviço público.
I(J primeiro passo já foi dado O Código de Defeoa do
Consumidor "pegou'' como se diz._Muitos dos seus 119 artigos
"pegaram" e os.co.o_rdenadores dos órgãos de defesa avaliam
que as _empresas estão respeitando mais os consumidores e
a população ve.m _tomando consciência, ,de_seus direitos; A
maioria das reclamações que têm chegado aos órgãos está
sendo resolvida de forma satisfatória na .esfera açlministrativa.
O problema é que apenas os grandes centros contam com
urna prestação regular de defesa do consumidor. O conceiJo
de cidadania brasileira está bem a merecer maior atenção
aos ermos e aos grotões, aos pampas e ao sertão. No seu
curto e sereno dis_cw:so de posse, o Presidente Itamar Franco
referiu-se à urgente necessidade de estender os_~'bens <;ia civítização e da cultura" a todo o povo brasileiro. Esse desiderato,
comO se- vê, acha~sc em perfeita-sintonia com· o que estamos
pleiteando através deste singelo artigo.
c

Outubro de 1992

Resta, entretanto, algo que vem impedindo a efetíva aplicação do Código: a sua regulamentação, que não deve mais
ser adiada. As sanÇões penais já estão previStas nos próprios
artigos do Código e estão a cargo ·do Judiciário, porém, as
sanções administrativas dependem de regulainentação. Ou seja, o Código diz que a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios fiSCalizarão e controlarão a produção, industrialização, dis..tri_buição e consumo de produtos e serviços,
cabendo~lhes.aplicar as sanções administrativas, nas suas respectivas áreas de atuação (art. 55 e parágrafos). Resta saber.
pois, que órgãos aplicarão as penas previstas no Código- e
a que órgão cabe recurso, na eventualidade çle excesso de
exação na defesa do consumidor.
. _ ..
Estamos certo de que o Governo que ora se instala haverá
de levar a·cabo a importante missão de dar ao País condições
de figurar entre os mais desenvolvidos do mundo, no que
tange à defesa do consumidor.
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a pa- lavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
SR. NEY MARANHÃO (PRN- Í'E. Pronuncia o seguinte- discurso.) -Sr. Presidente, Sras: e SrS. Senadores, há
pouco, trouxe eu a esta Casa um alerta com respeito a urna
injustiça e uma desatenção à Lei Orçamentária, qUe se poderia
praticar, contra o Nordeste, na proposta orçamentária, ora
em tramitação em nossa ComiSsão Mlstã de Orçamento.
Na ocasião, me referi a uma grave ponderação que o
Governo de Pernambuco, a,través de seu Secretário de; Planejamento, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, dirigira ao
Sr. Secretário de Desenvolvimento _regiôiwl da Presidência
da República e ao Sr. Superintendente dã sVDENE.
É que_, na previsão orçamentária, com recursos Çlriur;tdos
do programa de integração nacionaL-_EIN, e do programa
de redistribuição de terras e de estímulo à Agro-Industria
do Norte e Nordeste- Proterra, o Nordeste não era _contem~
piado com dotações destinadas a_ projetas de infra-estrutura
económica e social.
Recebo, agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do próprio
superintendente da SUDENE, Dr. Elionaldo Magalhães que vem empenhando o melhor de seus esforços, o brilho
de seu talento reconhecido, para a solução dos problemas
da região- mais um alerta quanto ao fato de que a proposta
orçamentária para 1993 exclui dos orçamentos da SUDENE
os recursos do PIN/PROTERRA, alocando~os a Ministérios
e Secretarias.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. trã.ta-se uma desatenção à lei n~ 8.167, de 17 de Janeiro de 1991, que trouxe
modificações à LegislaçãO do Imposto de Renda e que tratou
do PIN-PROTERRA, afirmando, no parágrafo único de seu
·
·
art. 2:
"Enquanto não promulgadas as leis atinentes aos
planos regionais, de que trata o caput deste artigo,
os recursos serão aplicados em programas e proj"etos
considerados prioritários pelo conselho deliberativo da
respectiva superintendência de desenvolvirnehto regional em estreita conformidade com as_, diretrizes aprovadas pelo Presidente da Repú~Ii~~-"
O que determina a lei, então numa clareza meridiana,
é a aplicação dos recursos do PIN/Proterra, efetivamente,
no Nordeste c no Norte, recursos estes. como esclarece o
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digno superintendente da SUDENE, "devidamente compatibilizados com os planos regionais de desenvolvimento."
Ao regular a referida Lei n' 8.167/91, o Decreto n• 101,
de 17 de abril de 1991, determinou que os recursos: fossem:
''Transferidos ao B~mco do Nordeste do Brasil S/A
e ao Banco da Amazónia S/A- BASA, para aplicação,
no Nordeste e na Amazónia, pela respectiva superintendência de desenvolvimento regional, observando-se
a destinação ori8;íhária das opções das pessoas jurídicas."
Como aceitar, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que,
em desatenção à legislação vigente, sejam os recursos_ distri-

buídos por Ministérios e

secretari~,

com os riscos que essa

pulverização acarreta a sua efetiva destinação, e com a quebra
da ra-cionalidade em sua aplicação?
Daí que eu, mais uma vez, faço esta advertência para
que, no exame final das alocações, não se -corneta essa irregularidade, em desacordo com as-determinaçõc_s_legais que regem
nosso processo de elaboração orçamentária.
E para que nossa -comissão mista de orçamento, em obediência à Lei n~ 8.167/91 e ao Decreto n"' 101/91, promova
a distribuição éios recursos do PIN/Proterra em consonância
com os planos regionaistle desenvolvimento, com a aprovação
de suas_ destinações pelos conselhos, com o dep6~ito de seus
montantes no Banco do Nordeste do Brasil e no Banco da
Amazónia e com eXecU.ÇaO dos programas pelas superintendências de desen'volvirnento do Nordeste e. da Amazónia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

- DOCUMENTVX(,JUESEREFEREb S"R.NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO.
.
INFORME SOBRE RETIRADA.DOS RECURSOS"
DO PIN/PROTERRA DOS ORÇAMENTOS
DA SUDENE E SUDAM .
. ...
A Proposta Orçamentária para 1993, ora em tramitação
na Comissão Mista de Orçamento, exclui dos orçamentos da
Sudene e- Sudam os recursos do PIN/Proten'a, alocando-os
em Ministérios e Secretarias.
A orientação ado ta da conflita com a legislaç-ãO eril vigor,
considerando-se que nos termos dos dispositivoS "feg-ãTs- esses
recursos deverão ser aprovados pelos conselhos deliberativos
da Sudene e Sudam e, aplicados pelas instituições regionais
de desenvolvimento do Nordeste e Norte do _país.
O Parágrafo Único da Lei n" 8.167 de 16 de janeiro de
1991 é expresso ao afirmar, textualmente:
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Ao regulamentar a Lei acima mencionada o Decreto n"'
101, dke 17 de abril de 1991, nos parágrafos i• e 2' foi mais
enfático, dizendo textualmente:
"Parágrafo 1~ - Enquanto n-ãõ promulgadas as
leis atinentes_ aos planos regionais, os recursos serão
aplicados erri programas e piojetos considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência_do Desenvolvimento Regional, em estreita conformidade com as diretrizes aprovadas perõ"Presidente da República. Parágrafo 2"' - Os recursos previstos no caput deste artigo serão transferidos ao Banco
do Nordeste do Brasil S/A - BNB e ao Banco da
Amazólüá SIA -:-:-:-_ :8;\SA, p3ra apli~ação, no Nordeste
e -n_a- Amãzónia;-pela feSp6Ctfva Superintendência do
Desenvolvimento Regional, observando-se a destinação orginária das opções das pessoas jurídicas." __
O Decreto, ao estabelecer o mecanismo operacional, determina, que os recursos sejam depositados no BNB e no
BASA. Por outro lado estabelece a determinação para que
os recursos sejam aplicados através .das Supe~intendência(~,
numa sábia orientação de justiça determina que na distribuição
dos recursos, seja obserVada a destinação originária das opções
das pessoas jurídicas.
Vale ressaltar, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
- LDO,- que nos termos da Constituição deve orientar a
elaboração, aprovação e execução do Orçamento,_ mantém
os dispositivos legais acima me-ncióiiados, considerando-se que
inexiste qualquer dispositivo que os revogue.
__ A proposta orçamentária para 1993, entret~nto, não considera a legislação vigente; acima mencionada e propõe a
· distribuição de recursos sem considerar os planos regionais
de desenvolvimento, _aprovação -pelos Conselhos, execução
- atray~_s~ das Superintendências e os--4epósitos dos recursos no
BNB e no BASA.
No parecer preliininar sobre o Pfojeto de Lei n? 44 de
_)992-CN que "estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1993", o Senhor Relator-Geral,
Senador Mansueto de Lavor, na página 7, ao estabelecer parâmetros para a apresentação de emendas e para a elaboração
dos pareceres parciais e setoriais ao PL n"' 44/92-CN, _corrige
as distorções da proposta ao incluir no ítem 9 a seguinte reco-_
mendação:
''As alocações a conta de recursos vinculados que
tenham sido realizadas em desacordo com as determi- i:Jaçõe·s legais respectivas deverão ser-indicádas ao Rela-- -to r-Geral pelos relatórios parciais para oportuna e devida realocação".

"Enquanto não promulgadas as Leis atinentes aqs
Planos Regionais, de que trata o caput deste_ artigo,
A recomendação constante do parecer preliminar teve
os recursos serão aplicados em programas e _projetas. . a aprovação da Comissão Mista de Orçamento presidida, pelo
considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo
1" Vice-Presidente, Senador Chagas Rodrigues com manifesda respectiva StipC"rintendênda: do _Desenvolv~meptQ
-tação favorável expressa, do Se_nador Saldanha Derzi.
Regional, em estrdta conformidade com as diretrizes
No processo de aprovação de análise e elaboração dos
aprovadas pelo Presidentç da República".
relatórios setoriais, há necessidade de atenção especial para
que os recursos do PIN/Proterra sejam efetiv-ain_ente alocad9s
nos orçamentos da Sudene _e Sudam, nas proporções das opObserva-se que o legislador não deixou dúvidã.s quanto
ções das pessoas jurídicas e em programas aprovados pelos
a competência dos Conselhos Deliberativos da Sudene e SuConselhos Deliberativos das Entidades Regionais de Desendam para aprovação dos prograrnas·e projetas. Evidentemente
volvimento.
o que pretendeu o Congresso foi criar condições para que
A adoção pelo Congresso de uma orientação que restabeos recursos fossem aplicados efctivamente nas duas regiões,
leça as determinações legais, mantendo a aplicação dos recurdevidamente compatibilizados com os planos regionais de desos..em programas de desenvolvimento do Nordeste e do Norte
senvolvimento.
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do País, evitará ·que esses recursos _sejam pulverizados por
Ministérios e Sec.r~JJldas ço_nfor._me -se póde observar no Anexo
1, relativo ao orçamento de 1992, quando ft~a patente que
do montante de Cr$1.6 trilhão, apenas Cr$554 hilhões foram
destinados a Sudene e._Ç_r$132 bilhões para a Sudam, quando
na verdade a_totalidade dos recursos deveriam ser destinados
_ _
as duas instituiç-ões. -·
Recife, 22 de setembro de 1992~ ___,.. Elenaldo Magalhães,
Superintendente.
.o

_ _

_

•

•

•

_ _

__

•

•

ANEX01

DISTRIBillÇÃO DOS RECURSOS
DO PIN/PROTERRA NO ORÇAMENTO DE 1992
Em Cr$ bilhões
817,0
Presidencia da Reptlblica
Secretaria de Assuntos Estratégicos
17,7
Estado-Maior das Forças Armadas
5,6
Secretaria do Desenvolvimento Regional
86,4

Sec. do Des. Regional (Ent. Superv.)
_Superintendencia do Des. do Nordeste
_Superintendencia do Des. da Amazônia
_Sup. da Zona Franca de Manaus
_ Fundação Geral de Turismo
Minist6rio da Aeronáutica
Ministério da Aeronáutica
Ministério da Agric. e Reforma Agrária
Ministério da Agric. e Reforma Agrária
lnst. Nac. de Colon. e Reforma Agrária
Empresa Bras. de Pesq. Agropecuária
Cia. de Des. do Vale do São Francisco
Dep. Nac. de Obras Contra as Secas
Minist6rio da Ação Social
Ministério da Ação Social
Minist6rio da Infra-Estrutura
Ministério da Infra-Estrutura
Dep. Nac. de Estr. de Rodagem
Cia. Bras. de Trens Urbanos
TOTAL

554,4
132,3
2,2
18,4
1,2
1,2
536,4
130,3
6,2
6,0
19,0
374,9
75,6
75,6
202,0
41,5
143,2
17,3

1.632,2

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

1

- Affonso Camargo -- Albanu F rance - Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra - Antonio Mariz - Carlos De'Carli César Dias - Cid Saboia de Carvalho_- Divaldo Suruagy
-Eduardo Suplicy- Henrique Almeida- Hydekel Freitas
-Iram Saraiva - Jarbas Passarinho -João França -José

Fogaça- José Paulo Bisol -José Sarney- Lavoisier Maia
- Levy Dias- Lucídio Portella- Magno BaCelar- Márcio·
Lacerda - Mário CoVas-..:.... Meira Filho - Nelson Carneiro
- Ney Maranhão ~ Onofre Quiilall- _P~Q!-"_O Tei~e_ira _-:Ruy Bacelar- Valmir Campelo.
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Presidência
transmite aos Srs. Senadores iritegrantes da Comíssãõ Especial
do lmpeachment que, por solicitação do seu Presidente, Senador Elcio Alvares, a reunião programada para hoje foi transferida para amanhã, às 10 horas.
Hoje, às 16h30min, comparecerá ao Gabinete da Presidência, para uma troca de idéias com os Líderes das Bancadas,
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o Ministro Henrique Hargreaves, que vem a esta Casa para
dar conhecimento aos Srs. Senadores, num contato preliminar, das linhas mestras da medida provisória que o Senhor
Presidente da República preten-de editar, estabelecendo novas.
diretrizes para a estrutUra do primeiro escalão do Poder Exeq~tivo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, a Presidência sente-se no dever de comunicar à Casa
que, -desde a madrugada de hoje, a opinião pública brasileira
tomou conhecimento de que o Deputado Ulysses Guimarães
e sua esposa D. Mora Guimarães, bem corno o ex-Senador
Severo Gomes e sua esposa D: Henriqueta Gomes estão desaparecidos, pois eram passageiros de um helicóptero que
decolou da baía de Angra dos Reis com destino a São Paulo.
Tão logo tornei conhecimento desse fato, mantive sucessivos contatos çom o Ministério da Aeronáutica, incumbido
de promover as buscas para a localização do helicóptero. Em
três oportunidades conversei díretamente com o Brigadeiro
Lélio Lobo, titUlar da Pasta da Aeronáutica, dele buscando

recolher aquelas informações que esperamos ser tranqüili-

zadoras no que diz respeito à localização do helicóptero e
à sobrevivên:cüfdos seus passageiros e do único tripulante.
No início da tarde de hoje, a informação transmitida
ao meu gabinete pela Assessoria do Ministério da Aeronáutica
era a-de que fora localizado o corpo do piloto do helicóptero
que transportava os casais Ulysses Guimarães e Sever_o Gomes.
Ao iniciar os trabalhos desta sessão ordinária de hoje,
desejo partilhar com todos os Srs. Senadoi'es a angústia que
domina a opinião pública brasileira, já que de todos os recantos do País tenho recebido sucessivas_ indagações não apenas
de Senadores e Deputados, mas de outraS lideranç_as_e pessoas
representativas da sociedade_ civil. desejosas de conhecer
maiores dados sobre a sobrevivência do Deputado Ulysses
Guimarães e senhora e do Senador Severo Gomes e senhora.
A essa altura da tarde de_hoje, as dúvidas ainda permanecem, sem que possam ser dissipadas para a tranqüilidade
dos Srs. Senadores. Em razão des_se fato. porque entendo
que todos os presentes desejam acompanhar essas notícias,
Iec.ebi sugestão de algu~s Líder~s _a~ui pr~s_entes,- no sentido
de que suspendesse esta sessão pelo prazo de 30 minutos,
_ .a fim- de _que pudéssemos recolher informações, após o que,
retomaríamos os nossos trabalhos, na expectativa de que pudéssemos registrar a sobrevivência do grande e extraordinário
brasileiro, Ulysses Guimarães, que pontificou no Congresso
como uma das suas figuras luminares.
Por outro lado, o ..::x-Senador Severo Gomes, como ex-Ministro de Estado e como representante de São Paulo nesta
Casa fõi, sem dúVida," üfnâ ctas- figuras mais de_stacactas da
vida parlamentar brasileira.
Suspendo, portanto, a sessão por 30. minutos a fim 'de
que recOlhamos as informações Indispensáveis à tranqüilidade
dos Srs. Senadores e do próprio povo brasileiro.
-Está susp_ensa a sessão.
.
_
__
(SUSpensa às-14h50min, a sessão é reaberta às

16h10min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está reaberta a sessão.
s~s e Srs. Senadores, ao iriiciar-se a seSsão ordinária da
tarde de hoje, cumpriu-me o dev-er- de comunicar à- Casa e
ao povo brasileiro as notícias de que o ex-Presidente da Câinara dos Deputados, Deputado Ulysses Guimarães; SUa esposa,
D. Mora Guimarães, o ex-Senador Severo Oo_mes. CóriSe~

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

!beiro da República e sua esposa, D. Henriqueta Severo
Gomes, haviam sido vítimas de um desastre aviatório.
Naquela ocasião, anunciei ao Plenário que os trabalhos
da sessão então inícíada seriam suspcnsos·a fim de possibilitar
a mim e aos demais Scilã.dorcs um contato com as autoridades
do Ministério da Aeronáutica incumbidas de pro·ceder às busw
cas do helicóptero que desaparecera desde o final da tarde
de ontem.
Nesse_ interregno, entre a suspensão dos trabalhos e o
seu rcinfcio nesse instante, como Presidente da Casa, mantive
contato com as autoridades do Ministé-fiO--da Aeronáutica e
com o próprio- Presidente da República, Dr. Itamar Franco,
recebendo, há poucos instantes, a notícia desalentadora conM
firmando o desaparecimento do Deputado Ulysses Gi.IimaM
rãcs, do Senador Severo Gomes, de D. Mora Guimarães e
de D. Henriqueta Severo Gomes. O piloto que dirigia a aeronave, desde o início da tarde_de hoje, jâ havia sido ident_ificádo,
e os destroços do aparelho também já estavam sendo resgatados pelas equipes do Ministério da Aeronáutica.
_
Portanto, confirma-se a informação inicial de que de_sapareceram os quatro passageiros e o tripulante, o que já nesse
primeiro momento traumatiza profundamente a alma de todo
o povo brasileiro, a julgar pelas manifestaç6es que tenho recebido- são senadores que, nos seus respectivos Estados, presM
surosos, buscam notícias que lamentavelmente não são alentadoras; são lideranças de todos os Estados brasileiros que tamM
bém procuram receber informações do Senado e do Congresso
sobre a autenticidade das versões transmitidas desde a manhã
de hoje pelas emissoras de rádio c televisão e os noticiários
intermitentes com a responsabilidade dos veículos da imprensa _
escrita.
Digo neste instante que já expressei, eni. -nome -do Senado
Federal, o profundo pesar desta Casa_e do próprio Congresso
brasileiro __diante da perda do Deputado Ulysses Guim<:trães,
que durante 40 anos prestou ininterruptamente os mais assin-alados serviços às liberdades públicas, à causa da democracia,
ao desenvolvimento do País.
Destacava há poucos instantes, diante dos canais de televisão, no gabinete da Presidência, toda a _trajetôria d~ Uly$ses ·
Guimarães: o Deputado exemplar, o patriota de virtudes cívicas arraigadas, o líder político de_ prestígio inconte~te, que
.exerceu seguidos mandatos de Deputado Federal desde a Legislatura de 1951 att! agora) sem qualquer interrupção, projetou-se diante da própria Nação brasileira pelas suas qualidades
pessoais, pela sua competência, pelo seu tirocínio e, sobretudo, pelo seu inex-cedível espírito público.
Como Líder do maior PartidO que atua em nosso -Pãís,
com representação majoritária nas duas Casas (no- Senado
Federal e na Câmara dos Deputados), tive a honra fie conviver
ao lado de Ulysses Guimarães durante quinze anos na Executiva Nacional de nossa agremiação; S. Ex~ com as responsabilidades de comandar o MDB, e posteriormente o PMDB,
e eu exercendo modestamente o cargo de TesourCTr"ó-Getal,
podendo naquele instante conhecer a austeridade com que
administrava os recursos do nosso Partido.
Nos momentos cruciais da vida político-instituci(:m.at do
País, Ulysses Guimarães teve aquela presença niarcante, corajosa, altiva, sobranceira, clamando de todos _as formas_ f!aS
tribunas parlamentares, nos palanques, nos comíciOs, nãs -entrevistas que concedia pela normalização democrática entre
nós. Enfrei.tou as maiores dificuldades para cumprir o seu
papel, mas sempre o fez com a maior dignidade, granjeando
por ísso o respeito e a admiração de todos os seus concidadãos.
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Durante a Assembléiã Nacional Constituinte, instalãda
em 1987, Ulysses Guimarães viu-se guiridado à posição de
Presidente da Assembléia e, naquela ocasião, como seu companheiro de Mesa Diretora, exerceõ.do a 1" Vice-Presidência,
pude aferir com absoluta precisão todos os atributos excepcionaiS que exornavam a sua personalidade de escol.
Posso, neste instante, oferecer o meu depoimento de que
se não fora a obstinação, a pertinácia, a dedicação, o patriotismo de Ulysses Guimarães não teríamos participado daquela
festa inesquecível de 5 de outubro de 1988, quando exibiu
com muito orgulho a Cã.rta Brasileira, que S. Ex~ cognominou
de Carta Cidadã, naquele instante, Ulysses Guimarães capitalizava tudo o que podia representar de reconhecimento, de
respeito, de admiração de todos os brasileiros.
Acompanhando todos os lances da vida do nosso País
no âmbito da sua agremiação, o PMDB, e no Congresso Nacional, defendendo tes_cs, como a parlamentarista, ocupando
inclusive nesta mesa o lugar à esquerda da Presidência,-quando
se votou a emend_a originária da Câmara ·dos -Deputados, S.
Ex~ fez questão de vir a este Plenário e trazer, com sua presença, o aplauso dele próprio e dos seus Colegas da outra Casa
do Congresso àquela iniciativa que, tendo se originado na
Câmara, chegava ao Senado para Um deslinde conclusivo,
soberano e final.
Chegava-se, realmente, à antecipação da consulta plebiscitáiia e Ulysses Guimarães, congnónlinando-se de mascate
do parlamentarismo, preparava-se_ para perlustrar todos os
_caminhos de identificação com a comunid~~e para ~ensibi
lizá-la de modo a garantir um resultado favorável no plebiscito
programado para o dia 21 de abril de 1993.
Recentemente, nesta fase de transição em que se operacionalizou, a partir do momento em que o Congresso~ entendeu
de administrar a crise política que se instalara no País, não
foram poucas as vezes em que o vi, no meu próprio gabinete,
pafa transmitir um aconselhamento, uma orientação, uma diretriz, enfim, algo que sempre estava direcionado para o interesse maior da Nação brasileira.
Senti, realmente, a efusão quando lhe fiz a comunicação
formal de que o Senado , acolhendo o processo emanado
da Câmara dos Deputados, decidira, imediatamente_. fazer
a entrega ao Senhor Presidente da RepUblica, Sr. Fernando
Collor, do ma~dad9 d_e_ citaç~o firmadq pçlo Mjn_istro Syc!ney
-Sanches e por mim, o que representava o afastamento imediato do Chefe do Executivo do cargo que vinha exercendo,
por força do mandato que lhe fora conferido através do voto
popular.
-- --A própria comunicação ao Presidente ltallJ.ar Franco, dela
dei ciênCia ao Presiâente Ulysses Guimarães que, em todos
esses momentos, sem a jactância de um Líder que via vitoriOSa a sua tese, mas com a serenidade de quem admitia as dificuldades com que se defrontaria o País para superar a grave
crise ecohômico-financeira, Ulysses Guimarães teve aquela
sua postura irrepreensível, transmitindo a tOdos nós aquelas
lições de equilíbrio, clarividência e acompanhamento correto
dos fatos Políticos nacionaís.
Portanto, Srs. Senadores, foi um homem dessa dignidade,
dessa estirpe que o nosso País perdeu, no dia de ontem, em
um desastre de helicóptero entre a Baia d_e Angra dos Reis
e o Estado de São Paulo.
Trago esse fato, com profurido pesar, ao ConheCimento
dos Srs. Senadores e desde já desejo cientificá-los de que
já expreSsei ao Presidente da República, Dr. Itamar Franco,
ao Ministro Renato Archer, um dos maís próximos alnigos
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do_ Dr, Ulysses Guimarães ,e estou tentando fazer chegar ao
seu_ filho, Tito Henrique da Silva Neto, o desejo de todos
os Srs. Senadores c_ Deputados de que o corpo do Dr. Ulysses
Guimarães venha a Brasília, no diadc amanhã, a fim de
que no Salão Negro possa receber, de-Deputados e Senadores,
a última homenagem, a homenagem de saudade e, sobretudo,
de reconhecimento por tudo quanto lhe foi dado fazer em
favor do povo brasileiro.
Era essa a_comunicação-que desejava tr3:nsmitir aos Srs.
Senadores c à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretárío.-··
É lido o seguinte
.
REQUERIMENTO N" 750, DE 1992
Pelo falecimento do_ Deputado Ulysses Guimarães e do
ex-Senador Severo Gomes, requere_mos. nos termos do art.
218 do Regimento Interno e de acordo com ~s trªdiçõCs da
Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata c,le_voto qe profundo pesar;
b) apresentação de condolências à fanu1_i_a .e, ao Estado
de São Paulo;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 13 de outubro de.199.2, - Humberto
Lucena - José Richa - Garibaldi Alves -Filho - Onofre
Quinan - Mauro Bencvides - Mag_~o Bacelar -- Aibano
Franco - Dirceu Carneiro -Chagas Rodrigues - Arltonio
Mariz - Henrique Almeida -Eduardo Suplicy - Valmir
Campclo - Affonso Camargo - Ruy Bacelar- Marco Ma~
ciel- Esperidião Amin - Josaphat Marinho- César Dias
- Lucídio Porte lia- Ney Maranhão- Ronan Tito- Nelson
Carneiro- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Divaldo
Suruagy - Almir Gabriel- Iram Saraiva -Wilson MartinS- João Calmon -_Mei_ra Filho- Lavoisier Maia- Mário
Covas- Júnia Marise-:- Carlos Patrocínio~ João-França
-Coutinho Jorge- Nelson Wedekin.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como primeiro signatário do requerimento que acaba de_ser lido, concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhá-lo.
A Presidência esclarece_ que todos os Srs. Senadores que
o desejarem poderão participar do encaminhamento de _vota~
ção.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é dolorosa a tarefa de fazer o elogio fúnebre de Ulysses Guimarães,
tragicamente desaparecido num acidente durante um_ vôo .de
helicóptero, que o transportava, na tarde de ontem, junta~
mente com _a sua esposa, a querida D. Mora, o ex-Senador
Severo Gomes e a sua mulher, a querida D. Henriqueta,
de Angra dos Reis para São Paulo.
Não há palavras que possam significar o nosso sentimento
diante desse triste fato que trouxe um imenso impacto emodonal, não apenas aos que trabalham no Congresso Nacional
(Senadores, Deputados e funcionáriOs), mas_ também a toda
a Nação, porque ninguém neste País, mesmo que não acampa~
nhasse politicamente Ulysses Guimarãe_s, deixava de lhe prestar todas as homenagens devidas ao seu patriotismo e ·ao seu
espírito público.
Formado em Direito pela velha Faculdade de Direito
da Universidade Federal de São Paulo, advogou pouco tempo
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e foi logo Professor de Direito Constitucional e de Direito
Internacional da Universidade de Mackenzie de São Paulo.
Mas nas suas veias Corria, sobretudo, a vocação política q··e
o fez de logo, ainda muito jovem, Deputado à Assembléia
Esta4ual de_ São Paulo, para, em seguida, ser promovido a
Deputado Federal, permanecendo na Câmara dos Deputados
durante onze mandatos, de 1951 até a data de hoje.
Foi Pre_sidente da Câmara dos Deputados por três vezes:
a -primeira, no biênio 1956/1957; a segunda· no biénio
1985/1987; e a tereefra no biénio 1987/1989.
Foi também, com a firmeza que todos nós lhe reconhecíamos, com uma paixão" extraordinária pela coisa pública,
o grande Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
quando chegou ao píncaro da glória de sua vida parlamentar,
concorrendo para que os trabalhos da Constituinte se dcse_nvolvessem celeremente e, afinal, chegassem a bom termo com
a promulgação, em 5 de outubro de 1988, de uma Constituição .
que restaurou o estado de_dü·ci_tQ __d~_mocrático no Brasil; uma
Constituição que pode não ser a melhor, mas que fixou um
compromisso entre o Estado e a Nação, tendo por objctivo
principal, sob a inspiração maior de Ulysses Guimarães~ realçar os direitos e garantias individuais e sociais. Tanto cj_U:e
ele costumava chamá~la "Con'stiti.iição· cididã".
Mas, Sr. PreSidente, antes de chegar a essa suprema condição de Presiçlente da Assembléia Nacional CoiLStitiiintc,
Ulys$es Guim<lrães, comO Presidente Naciorial dO 'MDB e
depois do PMDB, durante dez anos, de 1981 a 1991, comandou
magníficOs movimentos cívicos no Brasil, sendo de salientar,
pela sua importância, a campanha das "O i retaS Já'f, que foi,
sem dúvida, uma das maiores mobilizações populares a que
já assistimos neste País, levando- à rua milhões e milhões de
pessoas em todos os recantos do BraS:il que clamavam, naquela
ép_oca, pelo restabelecimento do sufrágio universal direto e
secreto para Presidente da República, a qual redundou, infeliz~
mente, na derrota da Emenda Dante de Oliveira, pelo Con· ·
gresso Nacional.
Mas se não logramos êxito, sOb o ·comandá ·de Ulysses
Guimarães, naquela memorável campanha das "Diretas Já"
- que lhe valeu o título de "Sr. Diretas", e que ficou bem
presente na sua biografia - , pelo menos ali se plantou a
semente no seio da sodedade civil, que haveria, dentro de
pouco tempo, de vicejar, trazendo~ nos, então, uma outra grande ca·mpanha que, até certo ponto, surpreendeu, pois, na
verdade, tambt!m contou com as mesmas multidões nas ruas,
ou seja, a campanha pela implosão do Colégio Eleitoral assegurando-nos a vitória inesperada de um civil para a Presidência
da República: o saudoso Presidente Tancredo Neves.
Realmente, não fosse a campanha das Diretas que Ulysses
Guimarães liderou, certamente não teríamos conseguido levar
o povo, mais uma vez às r_uas pã.ra destruir o Colégio Eleitoral,
encerrar o período autoritário e eleger um presidente civil
com as Forças Armadas voltando às suas atividades profisS.ionais, respeitando rigorosamente a Constituição.
Esses fatos históricos dão bem a dimensã-o de Ulysses
Guimarães, do que ele foi neste País, do que ele representou
para a vida políticoMinstitucional do Brasil, particularmente
para o restabelecimento das franquias democráticas, a ponto
de hoje estarmos vivenciando um momento extraordinário
da vida nacional; quando a Constituição, num clima de absoluta maturidade política, é o nosso único escudo com as in-Stituições funcionando durante uma crise política que surgiu
após_ as denúncias contra o se-nhor Presidente _da ~epúhlica,
apuradas por uma CPI. c_ujo relatório levou dois eminentes
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saber, encosta acima, o carro que os entusiastas, seJD
auxilio, não poderiam arrastar".
Essa foi sempre-a Opin1áó"CfUeomarcoU a obra de Joaquim
Nabuco.
Ele entendia - embora não possa _subscrever integralmente esse entendimento- que a política era sempre o batismo do ódio. Mas se a política não é exatamente o batismo
do _ódio, certamente, Si. Presidente, ela exige o batismo da
paixão. E porque é sobretudo paixão, emoção que muitas

e muitas vezes os_ hom_eo~__n_ão se e_ntendern na política.
A política é - friso - emoção, paixão, interesse vivo
e palpitante no destino e na condição alheia. Daí por que
a paixão muitas vezes afasta oc:; homens. Leva-o~~ muitas vezes,
a campos opostos. quando muitas vezes não_ são tão diferentes
as concepções políticas e as formulações doutrinárias que os
governam. Se isso é verdade na política, Sr. Presidente, podemos dizer que, se Ulysses Guim3fâeS era movido, como todo
político, à paixão, ele reservava, na sua ação política, urna
forte provisão de razão, de racionalidade, de born:-sens.o, que
o fez mereçedor, ao longo de mais de 40 anos de vida pública,
de sucessivos mandatos que o povo de São Paulo lhe outorgou.
Ulysses Guimarães mereceu o--reconh~cimento da sua
atividade política - sempre centra""da, sempre marcada pela
sensatez - atravé_s de manifes_tações sucessivas que os seus
Colegas no Congresso Nacional lhe prestaram em diferentes
oportunidades. Assim foi,- pOr exemplo, quando ele, em niais
de uma oportunidade - três vezes se não _estou.. equivocado
-,se elegeu Presidente da Câ_mara dos Deputados ou mesmo,
mais recentemente, quando se elegeU, nurila -manifestação
quase unânime, Presidente da Assembléi<:t Nacional. Constituinte.
Ulysses Guimarães foi também um homem provado no
Executivo~ Nessa condição, exerceu, num-momentô difícil
da nossa História, o cargo de Ministro da Indústria e do Comércio, onde se houve, não apenas com probidade administrativa - uma das marcas de sua conduta política - mas,
também, com discernimento e muito cpnhecimento Hi~tória,
dos problemas que cercavam aquela pasta.
De outra parte, Sr. Presidente, gostaria de estender os
nossos sentimentos, os meus e os da bancada do meu Partido
-o PFL, ao Governo de São Paulo e a esta Casa do Congresso
Nacional pelo passamento do ex-Senador Severo Gomes- e
de sua sçnhora, D. Ana Maria Henriqueta Gomes.
Tive opoJ1Unidade de conviver com severo "Gomes. Conheci-o há cerca de quinze arios, enquanto Ministro -da Indústria e do Comércio no governO do honrado Presidente Ernesto
Geisei, e, post~riormente, tive oportunidade àe com ele conviver nesta Casa, Senadores que fomos na legislatura 83!91.
Severo Gomes era um homem extremamente competente,
que aliava um notável espírito público à atividade empresarial.
Isso fazia com que sempre dissertãsse sobre os problemas
económicos brasileiros com a maior desenvoltura e o maior
entusiasmo. Tive oportunidade de com ele conviver na momentosa questão da informática e de participar de um encontro
realizado no_ exterior, destinado a discutir __a forinulação de
uma política para esse setor.
Quero acrescentar também que, posteriormente, nesta
Casa, pudemos eleger Severo O ornes repres-efilante do Senado
junto ao Conselho da República, instalada após a promulgação
da memorável Constituição de 1988, que tem entre os seus
integrantes representantes do Poder Executivo e do Congresso

Outubro de 1992

Nacional, todos figUras de ilibada reputação e de notável saber.
Dai por que, Sr. Presidente, neste instante não podemos
deixar de tornar evidente o nosso s_entimento pelo passamento
desses dois homens públicos e de suas respectivas esposas. A propósito, gostaria de lembrar que, quando do falecimento do Senador Filinto Müller, o orador oficial no Congresso Nacional ante às _exéquias fúnebres foi, justamente,
o Presidente Ulyss~s Guimarães. Recordo-me de que uma
das partes mais cúmoventes do discurso do Presidente Ulysses
Guimarães ocorreu juStamente no momento em que ele se
reportou ao fato de que o Senador Filinto Müller falecera
acompanhado de sua esposa, D. Consuelo. E ele observava:
"Certamente que o Senador não poderia falecer separado
dela, porque eleS viveram sempre juntos~·.
A mesma coisa, Sr. Presidente, posso dizer de Ulysses
Guimarães. Não poderíamos conceber que ele e sua mulher,
D. Mora, os dois não estivessem juntos até no instante final.
·E o que Ulysses Guimarães disse a respeito de Filirito Müller
nas cerimónias fúnebres realizadas aqui, no Salão Negro do
Senado Federal, poderíamos transportar agora, neste instante
igualmente de dor, para o caso do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Senador Seyero Gorries.- Ambos, muito bem casa-_
dos, viviam sempre acompanhados_de suas respectivas mulheres. Em todos os instantes da vida política brasileira, quer
nos instantes alegres, nos instantes da vitória, quer nos instantes da adversidade e da derrota. sempre víamos D. Mora
ao lado do Presidente Ulysses Guimarães, sempre víamos
D. Henriqueta ao lado do ex-Senador Severo Gomes. E até
certo ponto, a mor~e, que tem os seus mistérios~ explicita
muitas identidades. E, de alguma forma, encontramos esta
coincidência, que pode ser uma coincidência tris!~. mas que,
de alguma forma, marca a longa vida que ambos tiveram
em comum: o fato de serem pessoas muito bem casadas e
que tinham suas esposas como referenciais políticos também,
posto que acompanhavam, diutuma e proximamente, todos
os ~pisódios da vida pública dos seus respectivos esposos e,
por que rtão dizer, da vida pública do próprio País.
Sr. Presidente, teríamos muito que dizer sobre Ulysses
Guimarães, D. Mora, sobre Severo Gomes, D. Ana Maria
Henriqueta._ Teríamos muito a dizer sobre a vida pública dos
dois políticos falecidos, no momento em que transmito nesta
Casa o meu sentimento e, creio, o sentimento da minha bancada. E muitos, muitos colc:;gas outros desejam também fazer
a sua manifestação, para que elas venham a constar dos Anais
desta Casa, enriquecendo com os seus_ registres, e para que
elas possam, tamPém, perpassando os umbrais da instituição
congressual, chegar ao Governo de São Paulo, ao seu povo,
que teve, -nessas -duas -figuras;-iliJsttes-·reprc-sentanteS- da·-s-ua
comunidade.
Sr. Presidente, antes de ouvir os ilustres colegas, gostaria
de dizer que, como católico, sou fiel à observação de São
Lucas de que a vida não é tirada, mas transformada. Acredito
que, portanto, o instanty da vida terrena passa para o instante
daquilo que podemos chamar "a cidadania celeste". Daí por
que tenho certeza de que Ulysses e Severo Gomes apenas
momentaneamente se retiram do nosso convívio4 Certamente
·eles estãQ em_ bom lugar e certamente permanecem, com seus
exemplos, a guiar os nossos rumos e a oferecer o testemunho
daquilo que deve ser a vida pública em nosso País, que se
deve caracteriz'ªr sempre pela verticalida_de de conduta, pela
seriedade no exercício das funções, pelo empenho na solução
dos problemas do País e pela busca da paz social e da consoli-
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dação, em nosso País_de uma sociedade que seja não somente
democrática, mas igualmente desenvolvida e justa.
Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE- (l\1iuúo Bencvides) ::___ Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro-.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RLl'ronunda
o seguinte discurso_.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca
esperei que rnC coubesse fazer o elogio fúnebre de Ulysses
Guimarães. A idade, que marca o rumo na vida humana,
indicava o contrário. Eu tinha certeza que nó dià-do meu
desaparecimento era ele quem faria o necrológio.
Taritõ nOs integramoS, tanto fomos um irm~o-_õo outro,
de tal forma que os três filhos que criei tive-ram como padrinho
de casamento Ulysses _Guima,rães. Essa amizade qUe durou
dezenas de_ anos não se__ extingue com sua morte; antes se
ratifiCa com seu desapãrcciinento e com o desaparecimento
de Mora.
Homem bom, leal, cordial, sem ódios, era~ sobretudo,
um amigo solidário. E foi por ser solidário", acfedHO eu, que
coqvidou ou teria convidado __ Severo Gomes para-aCoinpa~
nhá-lo nessa viagem derradeira. Ele não era homem para
viver sozinho. Tinha sempre a seu lado, alguém com quem
pudesse trocar idéias e debater propostas.
Vivemos juntos_ numa mesma casa, numa república de
solteiros, em Brasília, durante cerca de 10 ou 11 anos nossas esposas estavam nos Estados- e partilhamos_ a mesma
luta. Era de ver Ulysses Guiinarães acOrdar às 5h30min, 6horas da manhã e, _de_ pijama; sentado à mesa do quarto,
tomando as notas que ele iria- desdobrar durante o dia. Chegando ao gal:liiwte, procurava D. Terezinha, e ali ia dando
curso a cada uma daquelas anotações. A ninguém esquecía-.
Nenhum fato lhe passava despercebido.
Acompanhei~o naqueles dias difíceis ·em que teve que
travar lutas memoráveis contra os_donos do poder. Mas, nem
por isso, guardou no coração algum resquício de ódio, de
malquerença. Foi sempre um homem firme nas suas Convicções, mas bondoso nas suas atitudes.
Lembro, Sr. Presidente, dois momentos de sua desambição~ Naquela noite em que era preciso substituir Tancredo
Neves,_ ele recusou o convite do Preside~te Figueiredo. Achava que não lhe cabia o exercício- da Presidência. Mas não
era a primeira vez que -era desambicioso. Já havia tl.do outro
momento anterior. Tudo indicava que o candidato do PMDB
à Presidência da República fosse Ulysses Guimarães; o Presidente do Partido, o guia do Partido, a grande figura do Partido.
No entanto, escolhido Tancredo Neves, colocou-se a seu serviço e fez-se o líder da campanha.
Era esse homem desambicioso que iluminou este País
com a campanha memorável, sem precedente na história política, porque gratuita, que foi a campanha do anticandidato.
Não sei, Sr. Presidente, se teria _sido melhor elegê-lo
Presidente da República do que ter incendiado este País,
em 1973/1974, com a campanha do anticandidato.
Naquela época, era eu o Líder do MDB no Senado Federal. Junto com o Líder do Partido na Câmara dos Deputados,
Aldo Fagundes, e com Barbosa Lima Sobrinho, percorremos
todo_o País, de norte a sul. O resultado do desempenho daque~
le incansável homem naquela memorável cruzada, que, além
de não ter rádio, nem dinheiro, era realizada numa hora dificílima para as instituições, levantou o País de tal forma que
mudou sua fisionomia política. Naquele ano, de 22 Senadores,
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o MDB elegeu 16. Como? Com a palavra de Ulysses Guimarães e de Barbosa Lima Sobrinho.
- Sr. Presidente, questiono se foi melhor ele não ter sido
Presidente da República, como Rui também não o foi. Entre~
tanto, não se apagará nunca em nossa lembrança, o fato de
que a-vida democrática desses últimos cinqüenta anos, divide-se em dois momentos: antes da campanha do anticandidato
e depois dela. O herói dessa luta, o comandante dessa jornada
foi Ulysses Guimarães.
Sr. Presidente, temo não poder concluir. Direi apenas
para os que começam a jornada da vida política, essa mocidade
de cara pintada que acaba de empolgar o País, que Ulysses
foi um homem que morreu sem envelhecer. Aos 76 anos tinha
ideais e entusiasmo dos moços. Foi sempre um arauto das
novas idéias. Por isso, um dia, se rendeu ao parlamentarismo,
e teria sido a grande figura do plebiscito de 21 de abril, se
a morte não houvesse interrompido sua luminosa trajetória.
Espero que a Nação lhe faça justiça. Ele não foi Presidente
da República. Foi mais do que Presidente da República. Foi
o líder da restauração democrática do País.
Marco Maciellembrou um dos episódios da vida de Ulys~
_ses Guimarães, quando, no salão Negro desta Casa, ao se
despedir dos corpos de Filinto Müller e de sua mulher, disse
uma frase que hoje nós podemos repetir. em homenagem
àquela união constante de Mora e Ulysses Guimarães: "Essa
união foi tão forte que nem a morte os separou, e nem o
reconhecimento da Nação os separará".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeíra da jJresi~
dência, que é ocupada pelo Sr. DirCeu Carneiro, ]~-Se
cretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~~ Concedo a
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
_seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nada mais justo, quando se presta nesta sessão
- de apresentação de_ profundo pesar pelos trágicos e lamentáveis desaparecimentos do Senador Severo Gomes e sua senhora, de D. Mor~ e do grande estadista, grande brasileiro
e grande amigo Ulyss~&_Guimarães, do que solicitar a V.Ex~
Sr. Presidente, a transcrição de pronuncíamento que lemo~
na Octogésima Oitava Conferência da União Interparlamen~
tar, re'a1izada em Estolcomo, no dia 10 de setembro em
nome do saudoso presidente do Grupo Interparlamentar'Brasileiro, Ulysses Guimarães, que, em face da operação a que,
na época, submeteu-se, não póde se fazer presente:
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Parla~
mentares, Senhoras e Senhores:
Incumbiu-me o ilustre Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do Grupo Brasileiro, de representá-lo
nesta 88~ Conferência da União Interparlamentar e de
aqui fazer o pronunciamento que havia preparado para
esta solene ocasião.
Faço minhas e do Grupo Brasileiro que represento
as idéias e as palavras do Deputado Ulysses Guimarães
desejando que este importante evento seja coroad~
de pleno êxito. _
Senhor Presidente:
Diante do delicado momento político experimentado pelo meu País, onde se vive notável processo de
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amadurecimento democrático, deyo destacar o- esforço
A nós, parlamentares, está pOis confiada a missão
empreendido pela delegação brasileira para estar aqui
de zelar pelo fiel cumprimento -dos compromissos assurepresentada, numa clara demonstra_ção não_só Q.e con_midos no Rio de Janeiro, trabalhando para o aprimorafiança no nosso futuro, mas também da i_mportância
mento das normas do Direito Internacional Ambiental
que atribuímos ao aperfeiço3.niiiü0 permanente de
e, sobretudo, cooperando com nossos governos na adonosso Parlamento e das organizações internacionais das
ção de legislação ambiental mais eficaz, a fim de que
quais ele fi:li parte.
cada um de nossos países tenha participação efetiva
É, portanto, com orgulho que declaro; o Conmi implementação da chamada Agenda 21.
gresso Nacional Brasileiro tem sabido _corresponder à
COmo sabemos, dentre os diversos documentos.
grandeza que este particular momento exige de nossa
produzidos durante a conferência do_ Rio, foi 3 Agenda
sociedade, na sua luta para consolidar a democracia
21 o de maiO!" significãdo, pois trata-se de ambicio"so
e as instituições que lhe servem de alicerce.
plano de ação que contempfã metas universalmente
E nós, Parlamentares brasileiros, sabemos, que
aceitas para o período pós-1992 e para o século XXI,
definindo prioridades, estimando custos e atribuindo
superadas as incerte2:as do tempo presente, se fortalece
ainda mais a tarefa inadiável de construir -um futuro
responsabilidades.
Assim, com base na Agenda 21, cabe~;:á à confemelhor para a··nossa gente, com a supremacia das leis
e o respeito inequívoco_ pela liberdade e pela demorência de Brasília discutir c:omo conservar e ad!llinistrar
os req.1.rsos para o desenvolvimento, como lograr a
cracia.
Sr. Presidente:
obtenção de (CCUrSOS financeifós ãdfciQnaiS para a superação dos problemas ambíentais~ conio-gá.ralltir ó nlaís
Nesta etapa de nossa Ordem do Dia, quando debatemos sobre a situação política, económica _e _social no
amplo acesso aos conhecimentos científicos e tecnolómundo, gostaria de referir-me ao_ tema do meio amgicos disponíveis e, finalmente, como estabelecer ~ma
biente.
estra~égia política e parlamentar que permita a nós,
Como se há destacado durante a recente confelegisladores, tro~r: -~_xp_eftê:O~ias e_! -sobretudo, cobrar
rência das Nações Unidas no Rio de Janéiro, ··o tema·
çl_e p_ossos governos uma clara vontade política para
melhorar e reestrUturar- o" proCeSsO de retomada de
do meio ambiente é fn,.1to da era de democracia e liberdade em que vivemos", o que dem-ãnda decisões corajodecisões, no Sentido de enfocar"O deSerivólVirriento ·de
uma forma economicritnehte eiidente, -sOCiàlnfénte
sas e capazes de alterar e melhorara realidade dq.nosso·
lar terre.Stre.
equitativa e a-nibientalrn.ente responsável.
Destaco, pois, a simbologia de estarlnos aqui reuSenhor Presidente, SeÍlhóras e Senhores Parlanidos, nesta mesma cidade de Estocolmo, onde pela
mentares:
primeira vez, durante a memorável conferência das
Nossa Conferência Interparlamentar sobre Meio
Ambiente e DeseUvOíVfnieõio·deveiá- ana1üiai os resUlNaçéi~ Unidas sobre o meio ambiente, se plantaram
as sementes de uma nova ~ decisiva etapa de nossa
tados da Conferênci11 do_ Rio de Janeiro, à luz dos
pontos de vista por nós expressados eni riosso imporconvivência internaci_onal e se lançaram idéias hoje totante encontro de Yaoundé.
talmente integradas ao nosso cotidiano, de forma irreversível.
Reitero·, pois~ D cóilVité' aoS ·parlamentares de todos os_ Países filiados à União Interparlamentar para,
Como um marco na história da humanidade, vinte
anos depois, a conferência ·do Rio logrou aborda~ as
de 23 a 28 de noVembro, com espírito construtiVO e
solidário. darmos seguimento, em BraSília, a essa granquestões ecológicas desde a perspectfva do desenvolde tarefa que nos cabe J,"eal_iZãr."
vimento sustentáVel, buscando fórmulas consensuais
e prioritáriaS pata melhorar as condições de existência
Sr. Presidente, Srs. Senadores; esSe pronunciamento é
das comunidades humanas, sem molestar os ecossi~
uma amostragem do amor que Dr. Ulysses Guimarães sempre
temas.
dedicou_à democracia, ao Parlamento e ao Br;1_sil.
Entretanto, eSte grande deSãfiCHeve-apenas o seu
Muito obrigado.
começonoRiodcJaneiro.
···- _ ,. ___ _
Houve sem dúvidas resultados reais, sobretUdo pe. O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _:_ Concedo a
las convenções e declarações surgidas da articulação
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
política -ãffiadurecida. Houve tambétn ganhos potenciais que nos cabC explorar, e que conduzem ao estabeO SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadolecimento de nova parceria global, por meio de mais
efetiva solidariedade, integração-e coo:eeração entre
res,desde as primeiras horas de hoje, a Nação praticamente
parou. Todos se interrogavam e ninguém queria acreditar
os estado~. para atender as necessidades de_ sobrevivência das gerações presentes e futuras.
na procedência das notícias. Falava-se que havia desaparecido
o helicóptero em que ·viajavam, de Angra dos Reis para São
Em Brasilia, de 23 a 28 de novembro próximo,
Paulo, na tarde de ontem, o eminente Deputado_ Federal,
durante a conferência especializada que lá realizareUlysses Guimarães, e _o ilUStre ex-Senador Severo Gom_eS.
mos, teremos, pOrtanto, a oportunidade de dar seqüência aos trabalhos iniciados no Rio de _Janeiro, com base
Todos desejavam, Sr. Presiâente, que o acontecimento não
tivesse trágicas conseqüências, que o helicóptero tivesse pouno entendimento agora universal de que a proteção
sado em algum local de uma floresta e que tudo terminasse
do meio ambiente deve constituir parte íntegrante do
bem._ Mas, a partir das 13h, a Nação tomou conhecimento
_
processo de desenvolvimento das Na-ções-. ..
da trágica notícia: o- ilUstre Deputado Ulysses Gu,i:m<)._rães e
E esta não é tarefa apenas.dos goVCrtiOs, dos Poderes Executivos de cada país.
sua querida espoSa, D. Mora, e o eminente ex-Senador, Seve-

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 14

8083

ro Gomes e, também, sua estimada esposa, D. Henriqueta,
Disse~o bem o Senador Marco Maciel. Quem mais o cohaviam falecido no terrível desastre. _ -~
nhec_ía é o Senador Nélson Carneiro que disse que Ulysses
Inúmeros oradores já se fizeram ouvir nesta tristíssima
Guimarães morreu em plena juventude politica.
sessão de hoje. A Nação conhecia esses dois eminentes hoRetornei à boa Casa na segunda-feira passada. O primeiro
mens públicos e já havia se habituado a admirar-lhes as exceptelefonema que fiz foi para o Dr. Ulysses Guimarães. DissecionaiS virtudes cívicas de verdadeiros homens públicos, na
lhe: Dr. Ulysses, está aqui um soldado do Parlamentarismo,
estrita acepção do vocábulo.
à disposição do chefe, para uma nova campanha. Ele me
. Também tive, Sr. Presidente, o privilégio de ser colega
respondeu: "Vamos aguardar p·assar esta semana e, na próxide Ulysses Guim3rães. Chegamos juntos à Câmara dos DepuM
ma, vamos organizar tudo de novo".
tados em 1951. Desde então, admiro as virtudes cívicas e
Enquanto os outros Senadores falavam 7 recordava-me
o espírito público desse e'minente paulista, grande brasileiro.
do seu estilo, daquele seu papel de memória, manuscrito,
Juntos fundamos o MDB, juntos estivemos no PMDB e, junem que ·anotava tudo sem se esquecer de nada. Ninguém
tos, continuamos lu_tando pelas grandes causas da naciona- _ entendia aquele papel do Dr. Ulysses em que ele fazia as
lida de.
suas anotações, sem _nenhuma ordenação e que, depois, D.
Quanto a Severo_ Gomes, outro extraordinário cidadão
Tereiinha se encarregava de colocá-las em ordem. ___ _
. e homem público, todos nós aqui que fomos colegas de S.
A História do Brasil mostra que, de qualquer forma,
Ex• pudemos, de perto, admirar-lhe também as virtudes que
tanto Tancredo Neves quanto Ulysses Guimarães vêm cons_truiiJ.do a Pátria.
exornavam a sua pers_onalidade.
Diante do falecimento _de ambos com suas respectivas
Há uma simbologia citada aqui. Tenho a certeza de que
esposas, a Nação está de luto, Sr. Presidente, lamentando
se perguntasse para o Dr. Ulysses e para D. Mora se eles
profundamente a trágica ocorrência.
queriam morrer, separadamente, ou juntos, certamente, eles
Quero_, neste momento, não apenas em meu nome-;__
diriam que queriam morrer jliritos; acredito que um não vivee cada um dos Srs.. Senadores_ traduziu os sentimentos do
ria sem o outro. E Ulysses Guimarães morreu também ao
Senado e os_sentimentos da Nação brasileira-, rii::iSfã-riibém
lado de um dos seus íntimos amigos.--s. Exa. nunca viveu
, em meu nome e em nome da Bancada do PSDB, neste momensolitário, ao contrário de_ Tancredo Neves que, no seu estilo,
to, momento que assinala as primeiras homenagens justas
era um homem solitário, um homem que ficava, às vezes,
a esses dois eminentes homens públicos, expressar-lhes as
o dia inteiro pensando; decidia sozínho. Ulysses Guimarães
nossas mais altas e sentidas homenagens. Participamos - e
sempre decidia com seus íntimos. Creio que desse acontecinão poderia ser de outro modo - da dor e da profunda
mento triste - aliás de tudo que acontece de ruim na vida
tristeza que tomam conta da alma do povo brasileiro do extre-temos que tirar lições. Morreram, sem desmerecer os outros
mo Norte ao extremo Sul.
. - quem sabe - os dois maiores eStadistas do Brasil neste
Esperamos, Sr. Presidente, que as novas gerações se insfinal de século, certamente, aqueles que mais produziram repirem em homens de caráter, de espírito público, de fervor
sultados para a democracia brasileira. Cada um no seu estilo,
democrático como Ulysses Guimarães e Severo Gomes; Ulysmas-_sempre juntos e preocupados com o_povo. Creio que
ses Guimarães te~e- Uma vida -pUblica mais longa. Presidiu
tudo isso é um desafio para nós que ficamos- Se nós, religiosos,
a Assembléia Nacional Constituinte. Antes, como disse, foi
a_creditamos que há uma casa celestial, imagi:ilO que ilela exista
um dos fundadores, numa hora difícil, do MDB. Que as nóvas
um compartimento onde está escrito "Os combatentes do bom
gerações se inspirem na vida exemplar desses dois grandes
comb;lte". Se acredito nisso, tenho certeza de que hoje Ulysses
varões da República.
Guimarães está do-lado de Tancredo Neves, junto com Sev-ero
Quero dizer o que todos sentem.. Não foi apenas São
Gomes, observando o que vamos fazer pelo nosso País. EspePaulo que perdeu, mas todo o País. Esses homens já estavam
ro, sinceramente, que nenhum de nós decepcione.aqueles
na galeria dos mais ilustres homens públicos do Brasil e do
que estão lá; nenhum de nós envergonhe Ulysses Guimarães.
CórttírtentC. A S. Ex~~ as nos::.as homenagens justas n1:1ma hora
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
em que a Nação lamenta profundamente a perda de ambos.
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
Hoje, mais do que nunca, a Nação precisava de homens de
experiência, de espíritO público e de talento; precisava-, portan. O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
to, de Ulysses Guimarães- e- de _Severo Gomes. Que novos
seguinte c!i_sç:urso. Sem revisão do orador.).- Sr. Presidente,
Ulysses, novos Severos surjam e continuem a luta para a
Srs. Senadores, CÇ>_IJl o encaminhamento dos dois_ requerimendignificação e o fortalecimento das nossas instituiÇõés demotos, desejo, em meu nome pessoal e no da Bancada do meu
crátiCas.
-Partido, não apenas subscr_evê-los publicamente, mas me associar às manifestações que mUito menos repreSeiüam o pesar
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
que todos..sentimos pela perda, pela figura do homem público,
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
do amigo e do Líder político Ulysses Guimarães, muito menos
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-PR. - Pronuncia
pesar -'repito- e muito mais, neste momento, expressar
o seguinte discurso. Sem revisào do or;1.dor.) -_Sr. Presidente,
o que já podemos recolher das lições de vida, de vida pública,
caros Colegas, estamos vivendo, novamente, um daqueles mode vida política que Ulysses Guimarães nos legou e nos lega.
mentos em que a nossa limitação humana cria uma grande
Ao me associar a tais manifestações, desejo frisar o prodifiCuldade para compreendermos os insondáveis desígnios
_fundo respeita_às lições de dignidade, de probidade, de amor
da providência de Deus. Não entendemos_quando o Presidente
à causa e à coisa pública que Ulysses Guimarães sempre repreTáhCredo Neves morreu à véspera de assumir.o seu mandato.
sentou.
Não se pode entender novamente- repito- dentro da nossa
Os depoimentos até aqui -trazidos ilustram com muita
limitação humana, como é que Ulysses Guintarães morre no
autoridade o que neste rriome"nto asSinalo~ -o que desejo frisar
auge de sua atividade política.
é à-dinamismo do homem público. Ulysses Guimarães foi,
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ao longo dos poucos anos de convivência que tiVemos, um
dínamo, um produtor de energia, um catalisador dée opiniões

e um propulsor de idéias. Por isso ele _s_e firm~___ como um
exemplo para todos nós. E a essa constatação, que não é
nova e que apenas endosso, ·desejo acrescentar três pontos:
primeiro, quero enaltecer a propriedade aqui meri.cionada pelo

Senador Marco Macicl em sua feliz observação.

S.E~q.

ao

relembrar o discurso que Ulysses Guim_arã_es proferiu a propósito do falecimento do Senador Filinto Müller, referiu-se à
propfiedade, à ade_quação da figura de retórica_;_ âa imagem

humana que ele exalçou naquela época e que neste momento
é tão apropriada tanto a Ulysses Guima:r&~s f! D. Mora quanto
a Severo Gomes, cuja memória desde agora queremoS reverenciar, e sua esposa, D. Henriqueta. Este é o primeiro ponto:
a propriedade do que aqui foi relembrado pelo Senador Marco
Maciel.
O segundo ponto é a respeito do que a figura de Ulysses
Guimarães representa para o Congresso Nacional. Não tenho
a história de congressista, tenho minha vida pública marcada
principalmente pelo exercício de funções no Executivo. Masconsidero-me um estagiário aplicado no chamado mundo das
idéias e das palavras, que é o Congresso Nacional. E pude
perceber ao longo da minha modesta e curta vida_ pública
que Ulysses Guimarães sempre se agigantou na hora da crise,
como acontece com os grandes homens. E mais ainda, sabia
se agigantar quando a instituição Congresso _Nacional era
ameaçada ou ferida por um agente de um outro Poder ou
mesmo pelo bramir dos ventos da opinião pública.
Ulysses Guimarães tinha esta. vocação: agig(lntaya-se na
crise e~ principalmente. agigantava-se na defesa desta instituição, agindo como se ela fosse a sua cria, q_uando na verdade
ele é que era dela sua criatura. Mas p-ortava-se corit a valentia
da mãe na defesa de um ente querido. E- este -trãço desde
já conSidero definhiVo na biografia de Ulysses _Guimarães:
a encarnação da alma do Parlamento. Felizmente PaFa nós
todos e para o próprio País não é a única entidade que encarna
a alma do Parlamento, mas sem dúvida alguma ele encarnava
a alma do Parlamento por excclCncia.
Fínalrnente, um ponto lanço aqui que gostaria de ressaltar, talvez até em função da pouco intiritiâ.ade que o tempo
me tenha dado em, rel_ação_ ao Dr, _Ulysses Guimarães. Mas,
enfim, deu-me tempo suficiente para que houvesse uma relação muito afetuosa, muito carinhosa e respeitosa_ entre mim
e o Dr. Ulysses.
Recordo que em setembro de 19"84=-:.-tenho aqui O-testemunho do ex-Governador e Senador José Richa - numa
conversa muito cordial que tínhamos, o Dr. Ulysses Guimarães acariciou a minha cidade, Florianópolis, dizendo o seguinte: HQuando um dia eu pendurar a chuteira, uma das minhas
opções de cidade na qual gostaria de morar seria: Florianópolis".
Reptei o testemunho dessa declaraçãO-de amor à minha
cidade - foi assim ·que nós a interpretamos - do Senador
José Richa, que participou dessa _conv_ers_a_. De__ s.Qrte que,
por tudo que representa, sempre representou e vai continu;ir
a representar Ulysses Guimarães, em meu nome pessoal, em
nome da Bancada do Partido Dei,Ilocrático Social, nós nos
associamos aos requerimentos que foram aqui apresentados.
O SR. PRESIDENTE(Dirccu Carneiro)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Covas:
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O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Creio, Sr. Presidente, que o sentimento que me assalta
neste instante é absolutamente comum a todos os brasileiros.
Sinto-me despojado. Sinto-me, como certamente se sente
a Nação e todos os brasileiros, subtraído em uma parte de
mim _próprio. Assim eu me sinto, perante um acontecimento
que, de alguma forma, nos priva de alguma coisa e nos oferece
essa perspectiva de um vazio interno que nãO conseguimos
preencher.
Há homens em relação aos quais todos nós consideramos
a eternidade. Há homens que nos parecem eternos. Não no
sentido lírico, não no sentido retórico; mas fisicamente eternos. São pessoas que, em sua passagem pela vida, acabam
marcando de tal forma com a sua presença que nos parece
durarão para sempre, serão eternos. E Ulysses GuimarãeS
foi uma figura dessa dimensão. Desde o jovem menino que
nasceu em Rio Claro, filho de pai pobre, humilde, dono
de urna loja de armarinhos, e de mãe professora, até ao menino
que se mudou para Lins depois de uma passagem por Araçatuba, onde fez o curso normalista. Um entre três homens,
numa turma de 51 alunos que cursavam o Normal. Exibia
desde aquele instante a sua vocação inexcedível para conduzir,
com aquele estilo de liderança que possue o homem que não
obriga seus liderados, mas a quem se delega a tarefa de caminhar na frente. Não chegou a ser totalmente feliz - depois
de articular a possibilidade de ser o orador da turma, confrontou-se com a frustração da ausência de formatura. Pouca _gente
sabe - ele o escondia --que fez um curso de Madureza
em Lorena, para ingressar na Faculdade de Direito da Universidade de São_ Paulo.
Foi assim, na companhia de algumas outras figuras. entre
as quais destacava-se, o seu companheiro de turma, Jânio
da Silva Quadros, que cursou_ a Faculdade de Direito. Foi
assim que conviveu com os modernistas, ambiCionando a tarefa de ser poeta, porque isSO, igu-almente, lhe oferecia uma
ponte para o futuro maior que perseguia. Foi assim que
fez parte da União Estadual de Estudantes e da União Nacional de Estudantes. Foi assim que virou orador do Centro
Acadêmico. É no jornal do seu partido, na Faculdade de
Direito, que a sua primeira mensagem de propaganda eleitoral
fói inserida, traçando-lhe o caráter e definindo-lhe as qualidades. Orador insuperável, uma enorme capacidade de liderança, eram os adjetivos com os quais se cultivava a candidatura
do futuro orador da turma.
Depois de formado, aproximou-se de dois homens da
minha terra natal, dois políticos de larga tradição: Antonio
e Lincoln Feliciano, dois irmãos, sendo o mais novo, Antônio,
Deputado Federal e o mais velho, Deputado EstaduaL Foi
com eles que, sem gostar de esportes, Ulysses acabou como
dirigente do clube da minha terra. do Santos_Futebol Clube.
Foi por instância de velhOs militantes do PSD que ele
se candidatou a deputado estadual em 1947. A partir de
19SO,conquistou um mandato de Deputado Federal, e, a partir
daí, a presença de Ulysses_Guimarães na Câmara dos Deputados não era objeto de di~cussão, Era inimaginável a idéia
de que aquela Casa pudesse, -ao longo desses quarentã e dois
anos, ver transcorrer uma legislatura sem que a figura de
Ulysses Guimarães_ oferecess~ o _contributo ~9a sua inteligência. Ulysses Guimarães foi Presidente da C;lmara dos D~pu
tados em 1957 e, pela vez primeira, foi candidato a um. cargo
executivo: governador d_e Estado de São Paulo. Comece r a
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conviver com Ulysses Guimarães quando cheguei à Câmara
dos Deputados, em 1963. Eu pertencia a um pequeno partido
que, à época, tinha uma bancada de apenas oito Deputados;
mas acabamos por nos encontrar no estuário_das insatisfações,

que se chamava MDB. Fui, com ele, membro da Executiva
Nacional.

Em 1968, fui cassado. A cassação é um instante complicado em nossa vida; é um instante em que se é forçado a
conhecer o caráter das pessoas, um instante em que se recebe
de quem não deve e, por outro lado, vê-se alguns, que se
supunha amigos, atravessarem a rua para não cruzarem conosco.
Lembro que o primeiro re-encontro foi" logo em seguida.
num dos poucos convites que recebi. no intervalo de três
anos, depois de cassado._ Paradoxal. Fui convidado a compaR
.recer ao Consulado dos Estados_ Unidos, em São Paulo, onde
havia uma recepção, e ali encontrei Ulysses, re_cémMeleito PreR
sidente do MDB. Apresentava uma vitalidade, u_ma vocação
para mudar, um extraordinário espírito de luta, que me fez
reencontrarRme comigo próprio, e passar a peSquisai, a partir
daquele instante, cm cada canto de jornal censurado, naquele
dia. a voz de Ulysses falara por mim.
Em 1978, havia transcorrido dez anos da minha cass_ação.
No instante em que ela terminou, o então Prefeito de CampiR
nas, Francisco Amaral, deputado até bem pouco tempo numa linha de oposição, a outra figura nascida naquela terra,
o então Senador Orestes Quércia - , tentOu prestárMme uma
homenagem. S. Sa. convocou todos os membros da Bancada
de 1968, a qual eu liderava, para comparecerem a Campinas,
onde ele faria uma recepção. Ali revi velhos amigos que não
encontrava há mais de 10 anos. Lembro-me bem do comenR
tário de Ulysses dias depois, diante da profunda insatisfação
da citada liderança local cm face da minha presença naquela
cidade, e das conseqüênciaS: polítlCãs desse fato. PerguntouR
·me, com aquela perspicácia que lhe era peculiar e com aquele
sentido de ver longe onde não se consegue entrever nada:
'Mas, afinal, você desaprendeu de fazer política".
Há homens que reservam a sua vitalidade para o físico.
São longevos, vivem além do tempo, prolongam a sua biografia além dos demais. Outro dia, num dos programas de TV
mais assistidos neste País hoje, no Jô Soares Onze e ~eia,
um negro de 107 anos de idade. exibindo a sua dentadura
perfeita, carregado de sorrisos e de memórias, expunha o
que era ainda a sua vida e as suas perspectivas futuras, oferecendo a todos nós a imagem de um filho de 11 anos e a
deumaesposade39._
--Mas há homens que reservam a vitalidade toda para o
espírito, para-a inteligência. Ulysse~ Guimarães era um desses
homens, era uma dessas figuras que, seg~ramen_te; qilalque~
crítico há de incluir entre as mais legítimas. altivas e importantes_ do nosso convíviO cOntemporâneo. Eu Via Ulysses GuiR
marães a carregar, no seu espí~i_to e na sua: intelig~_~cia.. tod~
a vitalidade.
LembroRme de algumas tertúlias e de alguns (:On~_~o_s_
que íamos buscar em sua casa, -a quatro quadras da minha,
em São Paulo. As conversas com Ulysses tinht}m desenlace
previamente definido. Quando eiC a iniciava, já Sábía- o que
pensava do assunto, qual a sua decisão e, depois de ouvir
o-interlocutor por longo tempo, vinha com o remate final:
"Eu não sei". Quando ele dizia- .-.-ei..I-rião sei", ficava claro
que a decisão estava tomada e que e_le meramente buscava
o caminho fácil do carinho verbal para chegar à conclusão
comum.
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Foi um homem de extrema coragem; foi o homem do
"Idi Amin'', foi o homem dos "Três Patetas"; foi o homem
que se manteve nas ruas de Salvador contra as patas dos
cavalos e as mordidas dos cães. Foi um homem. Foi alguém
que sonhou se-r Presidente da República a vida inteira, mas
em quem foi impossível notar, qualquer ressentimento por
não ter chegado lá.
Não há frase que o defina melhor do que a sua maneira
de ser: '"As galinhas cis_cam para fora - dizia ele - eu cisco
para dentro. Eu somO.- Eu construo". Ulysses Guimarães é
desses homens que representam um monumento mesmo em
vida. É desse tipo de pessoa que não exige biógrafos. Ele
é em si uma história de vida.
Era-natural, portanto, que, na hora da morte, ele estivesse
acompanhado da esposa, D. Mora Guimarães, e de uma alma
gêmea, o nosso Severo Goines.
Não sei por que Severo Gomes me lembra meu pai. Tal R
vez, por eu querer tanto a meu pai. Lembro-me que fui candiR
dato aSenador, escolhido numa_convenção que ocorreu exataR
mente no dia 6 de julho de 1986 e, nove dias depois, no
dia 15 de julho, tive um enfarte._ Fui levado ao hospital e
a tarefa de ficar bom me tomou um mês. Mas, quando cheguei
ao hospital, ainda com uma campanha incipiente, que nunca
chegou_ a ser uma campanha, houve um telefonema à minha
eSPOsa, que além de perguntar por minha saúde, perguntava
o de que eu precisava. Era Severo Gomes. Vários amigos
telefonaram. Mas, com Severo, havia antecedentes.
Quatro anos antes, em J982, quando el~ foi _ca_ndidato
-a Senador e eu próprio candidato a Deputado Federal, numa
época em que a sublegenda conturbava o nosso comportamento_~_ a nossa solidarie_dade, lembrqMme de têRlo procurado
em sua casa, para lhe dizer: .. Há um candidato em sublegenda
que concorre com você, o Almino Afonso, meu colega_ de
lutas estudantis, de UEE_ e UNE e tenho um compromisso
histórico com essa candidatura. Não posso lhe ajudar." E
foi este homem que, quatro anos depois, é o interlocutor
do primeiro telefonema recebido por minha esposa no instante
da minha necessidade.
A- Nação, hoje, perde Ulysses. Se.Yero, e suas esposas.
Certa vez, numa entrevista, UlYsses disse: ''Quando eu
morrer e vocês virem o caixão passar, podem dizer: ali vai
um homem teimoso, um homem com raiva". Teimoso, na
sua obstinação por mudar este Brasil; com raiva, porque ainda
não tinha conseguido o seu objetivo.
Mas. certamente, cada um de nós, os que com ele tiveram
o-privilégiO de conviver, aqueles que, afinal, viveram os moR
mentes inesquecíveis--nesses últimos 30 anos, ao ver o caixão
passar, muito seguramente falarão algo diferente: .. Ali vai
um Homem". Ulysses desnecessita de adjetivos, uma espécie
de gênio singular. Ali vai um Homem que honrou_o seu EstaR
do, que honrou este País, que honrou a liberdade, que honroU
a democracia; umhomem que deixa lembranças, um homem
que fez hist6ria, um homem de quem todos nós, a Nação
inteira, se sente, embora com honra, profundament~ despoR
jada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, por pennuta com
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,Srs. Senadores:
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Ê incrível como uma pessoa consegue paSsar à HiStória
ainda vivo e, depois de desaparecido, deixar río_selo de seu
povo- não só o povo paulista- um fato para-elida membro
da classe política contar.
Ouvífuos agora do Senador paulista Mário Covas alguns
fatos e sei que, se cobrássemos, S. Ex? teri<fim.iitas e hi.ü.itas
outras histórias -sobre lnysses Guim.arães_e SeVero G_omes.

Ele teria condições de, nesta página da história, enumerar
gestos de grandeza que, para encontrarmos similar, teríamos
que sair do Brasil e debruçarmo~noS na história dos grandes
povos, dos grandes comandantes políticos, dos grandes generais, dos grandes homens.
Quero dizer, colegas Senadores, que UlYss_es Gulmaf_ães
conseguiu um fato i_nusitado nª- vida política brasileira: é corno
se tivesse uma ligação com cada ve:re~dor deste_ País, __ cc;:>m
cada deputado estadual, _com _cada dcputado--ü!deral,- Com
cada senador, com cada governador, com cada Presidente
da República. E conosco, g~ianos, logicamente, nãO seria
diferente.
O academíco Ulysses Guimarães, jovem, orador inigualável, chega à minha cidade oatal._l_pgo após sua inauguração.
O que iria fazer aquele jovem acadé:míço numa cidacle q1,1e
começava a nas~_r_. Lá_ está a marca: u:ma exuberante e~tátua
de Bartolomeu Bueno da Silva na principal praça de Goiânia,
a Praça Bandeirante. E o orador que, em nome do Centro
Acadêmico da Universidade de São Paulo, fora levar aquela
estátua foi Ulysses_Guimarãcs. 1;: que peça oratória fez aquele
jovem! Um documento histórico que nós, goianiertses e geianos, jam-ais iríamos esquecer. Está no cOraÇão -d9 Brasil, no
coração do meu Estado e_,. i_n~rível, no marco central da ro.inha
cidade Goiânia: a estátua do Bandeirante, é o próprio Ulysses
Guimarães, com aquela postura ereta, rica de conhecirnen.tos
da pátria e de c_onhecimentos do exterió_r"._o mestre que, no
CongreSsO Nacional, sempre nos deu lições de vida. Sou uma
testemunha dísso.
Chego ao Congresso Nacional, depois de Passar pela Câmara Municipal e pela Assembléia Legislativa de Goiânia,
ainda neófito, figura inexpressiva, desconhecida ainda, e encontro-me çom o Dr. Ulysses- Guimarães. E, logo depois,
voltando do primeiro recesso que passei na minha cidade,
depois de ser eleito Deputado Federal, vindo de Goiânia para
Brasilia; acidente,i-me. fratu!ei a quinta vértebra cer:vical,
que significava uma tetraplegi~. I:sso ocOrreu no dia 3). de
julho de 1979. No dia l'! eu estava no Hospital Albt!rt Einstein,
em São Paulo, e uma das primeiras figuras que consegui divisar
na minha frente, depois da anestesia, foi um homem esguio,
com os dois braços para trás, que me falou: "E_ aí, Iram?
A luta continua." Era Ulysses Guirilarães, o priineiro parlamentar que me visitou, levando-me o en~usiasrno, a coragem
de continuar vivendo, a pr_Ç!_pr~ll_: __necessidade de continyar a
luta pela anistia ampla, geral e irrestrita.
Eu ficaria aqui", Sr: Presidente e Srs_. Senadores, debruçando-me cm muitas memórias.
O Estado de Goiás lamenta perder Ulysses -Guimarães
e Severo Gomes, pessoas com as quais convivemos aqui e
aprendemos muito. Dois grandes mestres. Mestre na acepção
total do termo, porque há mestre e há mestre, Senador João
·Calmon.
Há o mestre que, na sala, dedica_ a-sua didática em ensinar
e vai embora; e há aquele que acompanha o djscípulo em
todos os passos. Nós, que somos dedicados à educação, sabemos disso. E os dois tinham ~sse comportamento.
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Quantas e quantas vezes cruzei por Severo Gomes nesta
Casa e ele serripre, com a sua forma gentil, com a suá forma
também- calma, nos tinha algo de ensinamento.
E é por aí que o homem vai para a História. E é por
aí que perdemos a -convivência.
Lamentável, triste esse episódio_ Mas tenho certe~a absoluta de que no Brasil, no mundo, sempre haverá uma frase
de Ulysses Guimarães proferida por um homem de bem, por
um homem honrado. O Senador Mário Covas colocou algumas
frases; e quero encerrar, em nome do povo goiano, essa minha
breve intervenção dizendo uma frase que, para mim, ficou
lapidar nesses momentos históricos que vivemos: '-'Velho, sim.
Velhaco, 'não". Esse foi o Ulysses Guimarães que aprendi
-a admirar, que o povo brasileiro amou, que, de um helicóptero, passou para a História.
_Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESI_DENTE (Dirceu CarneiroJ _--,- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores, na condição pessoal de Senador da República por Santa Catarina e também na condição de Líder do
mel}. Par~ido nesta Casa, o PDT, desejo fazer algumas referências e prestar homenagem muito singela, muito modesta a
essas grandes figuras de brasileiros que ontem desapareceram,
que ontem nos deixaram, para nossa tristeza, para nosso desalento; mas, ao mesmo tempo, nos legam um exemplo que,
creio, todos nós devemos seguir.
Falo primeiro do Dr. Ulysses Guimarães.
Não creio que exista nenhuma biografia política com a
densidade, com a riqueza da biografia política do Dr. Ulysses
Guimar_ães entre _os políticos que estão vivos em nosso País.
É possível que existam, e certamente existem bíografias comparáveis. É possível que exista alguém que tenha urna biografia
tão densa, tão rica e igual à do Dr. Ulysses Guimarães, mas
ninguém lhe terá sido e ninguém lhe é superior.
O Dr. Ulysses foi um protagonista fundamental da História recente e da vida contemporânea do nosso País. Foi protagonista central, da maior importância, de eventos que enriquecem a luta pela democracia e pela liberdade do nosso País.
Eu queria começa-r por lembrar, êomo outros lembraram,
a anticandidatura do Dr. Ulysses Guimarães nos idos de
1973/1974.
Essa anticandidatura foi, antes de tUdo, Um atO de ousadia
e de coragem de Ulysses Guimarães e daqueles que-estavam
ao seu redor.
É notáve19bseryar que uma das grandes qll:aliâades, uma
das muitas qualidades que o Dr. UlysseS Guimarães tinha
e_ra exatamente a prudência, o cuidado, o zelo quando se
dedi~va ~ alguma coisa. Mas essa prudéncia, naquele momento da anticalldidatura, foi substituída por um ato de ousadia e de coragem, de percorrer as estradas do nosso País
para levar a mensagem, nâo de uma cimdidatura especificamente,mas daquilo que tão apropriadamente ele e todos acabaram por chamar de anticandidatura.
Alguém lembrou muito bem que a anticandidatura não
se fazia pelo rádio, nem pela televisão. Não Se usavam os
meios de comunicação de massa, corno se faz hoje, nem grandes concentrações era possível serem feitas na época da anticandidatura. Muitos do_s eventos da anticandidatura do Dr.
Ulysses Guimarães e de Barbosa Lima Sobrinho eram realiZados através de passeatas pelas ruas das principais cidades do
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nosso País. O Brasil, então, estava submetido ao siléncio força~

do, imposto pelo regime militar e autoritário. Mas, tenho
certeza de que aquele foi um evento, urna passagem absoluta~
mente necessária pãia que o País- fizes_se ·a travessia do regime
militar e auto·ritáfiO para a democracia. Não era, como disse,
uma candidatura ao Colégio Eleitoral; era muito mais a pregação da liberdade e a denúncia do regime militar e autoritário.
E os seus frutos se seguiram em outras lutas, nas quais o
Dr. Ulysses Guírriaracs sempre esteve presente - tão bem
lembrado agora pelo Senador_ Iram Saraiva -,-a luta pela
anistia ampla, geral e irrestritã que teve, mais umâ• vez, no
Dr. Ulysses um ato r central, uma Liderança a comandar um
desejo e um sentimento da Nação, para- que retornassem à
vida pública e à atividade política tantos brasileiros que forairi
da vida pública e da vida política afastados pelo arbítrio e
pelo regime de exceção.
A resistência democrática teve como ator pririCiPal talvez
a própria sociedade brasileira, desejosa de retrilhar qs caminhos da democracia-; mas, mais uma vez, em cada ato, em
cada gesto, em cada episódio, em cada palavra em favor da
redemocratização do País, lá estava à frente, com sua voz
vertical, com seu discurso inexcedível, com a sua palavra veemente a figura ímpar, a figura extraordinária do Dr. Ulysses
Guimarães.
Foi assim taffibém na campanha das Diretas. Não creio
que tenha havido nenhuma das grandes concentraçõ.es em
favor das eleições diretas no nosso País, nos idos de 83 e
84, que não estivesse lá à frente, Junto com outros graitdes
Líderes nacionais; CorilO Tancredo Neves e como tantos outros, a palavra veemente, a palavra vertical, a palavra cheia
de fé e de otimismo nos d~st_inos da democracia do nosso
País do personagem de sempre, Dr. Ulysses Gufinarães.
Alguém, entre os muitos oradores que me antecederam,
também recordou que uma vez encerrado o ciclo da campanha
das Diretas, uma veZ VerifiCado com clareza que o único caminho que restava era o Colégio Eleitoral; e através da candi-_
datura do Dr. _Taocre:do Neves, mais um-a vez exercia o Dr.
Ulysses Guimarães já uma oUtra alta qualifiCaÇáó da sua personalidade, que era exatamente o desprendimento.
Creio que o Dr. Ulysses Guimarães teve, ao l~ngo da
sua vida, muitos_ momentos de elevadíssimo prestígio perante
a sociedade brasileira. Aquele era um desses momentos em
que indiscutivelmente ele era das personalidades mais not6-_
rias~ mais amadas e respeitadas pela sociedade brasileira, pois
quando se inviabilizou o caminho das diretas, lá estava o
Dr. Ulysses com essa qualidade a que quero referir-me, a
do desprendimento, não guardando nenhuma mágOa, rienhum
ressentimento por no Colégio Eleitoral o nome aserapreciado
ser o do então Governador de Minas Gerais, D"t: Ta:ncredo
Neves.
Estava lá o Dr. Ulysses Guimarcles a articular a candidatura do Dr. Tancredo Neves, à frente de todos aqueles
entendimentos, à frente daquela aglutinação enorme de forças
políticas, -estando até mesmo na vanguarda do então PMDB
para articular com a dissidência do então PDS. Lá estava
ele mais uma vez como líder de um momento elevado da
vida nacional, porque naquele momento, ainda que pelo Colégio Eleitoral, fazia-se definitiVàifiente a travesSia--do regime
militar e ãutoritáiiO para o democrátiCo. Fomos- ao- Colégio
Eleitoral sob a liderança de Tancredo e do Dr. Ulysses para
ferir de morte e definitivamente--a Situação anterior.
Depo:~. na Assembléia Nacional Constituinte, todos nós
que tivemos a honra de escrever a Constituição de 1988 ficamos
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com as lembranças mais afetuosaS, de maior respeito e admiração em relação à personalidade do Dr. Ulysses G~imarães. _
Quem deu o tom, quem deu o ritmo ·da Assembléia Nacional
Constituinte foi mais uma vez êSSã -personalidade singular,
extraordinária do nosso tempo.
_Q~ando era necessário ag"ilizar os trabalhos, quando era
necessário _apressar o passo, creio que nos nossos ouvidos,
ne$te momento, deverá estar aquela palavra de ordem__que
ficõü-famosã: ''Vamos votar, vamos votar(%)"!_ E todos nós_
ac;:orrí3;mos ao plenário da Câmara dos Deputados para cumprir o nosso dever de _constituintes. Assim como também n_o
instante do entendimento, da negociação, do diálogo, pa~_
muitas das questões difíceis e delicadas da Constituinte, era
O Dr. Ulysses Guimarães-que um pouco reduzia o ritmo para
que, através do entendimento e da negociação, nós pudéssemos chegar a um bom termo.
Creio que nós também devemos_lembrar a figura do Dr.
Ulysses Guimarães como dirigente partidário. Fiquei durante
20 anos no MDB e no PMDB. Foi ele um dirigente pãrtidãfiO
extraordinário. Ali ressaltavam todas as suas grandes qualid8.des, principalmente a do grande líder que foi. O PMDH,
de um Partido quase clandestino, de um Partido que nasceu
mais ou menos para convalidar a cena democrática imaginada
pelo regime militar e autoritário, transformou-se, ao longo
do tempo, sob o _comando e sob a direção do Dr. Ulysses
Guimarães, num grande Partido que, num instante determinado, era o escoadouro único. de_ todas as insatisfações, de
todo desejo, de todo sentimento do povo brasileiro, para terminar de vez com o regime militar e autoritário, o regüne
de arbítrio, e para voltarmos a viver no regirrie d~mocráticO.
Foi um dirigente partidário das maiS altas qualificações. Ali,
insisto em dizer, sobressaiu mais uma vez a sua condição
de grande líder, de grande condutor, de grande comandante
que, em todos os momentos, e apesar de todas as dificuldades
e de todas as asperezas, tinha a habilidade, o tirocínio, a
inteligência para conduzir aquele que foi e ainda é um grande
Partido.
Creio que- devemos falar um p-Ouco da cor"'ge-nl do Dr.
Ulysses Guimarães. Ele não conheceu, certamente, o sentimento do medo. Em cada gesto, em cada palavra, em cada
ato do Dr. Ulysses Guimarães estaVa exatamente a õllsadia,
a coragem. Não uma coragem temeráfiª_, _não uma coragem
imprudente, mas uma coragem de patriota, a coragem cívica
de enfrentar todas as adversidades, todasas violências, todas
as atroCidades e todas as truculências do regime de exceção.
Devemos realçar também nesta oportunidade a sua inteligência e cultura. Quantos belos discursos ele produziu, quantas belas frases ele foi capaz de cunhar, quantos dizeres, quantas palavras, quantos enunciados _têm a marca indelével, a
marca característica da sua lucidez, da sua inteligência e da
suá cultura!
Neste momento em que· a Nação brasileira clama por
moralidade e ética nos negócios públicos, nos assuntos públicos, na atividade_política, é preciso fazer referência- e
reverenciar_aqui - à honra pessoal absolutamente inatacável
do Dr. Ulysses Guimarães. Os seus adversários ao longo do
tempo- como não poderia deixar de ser, porque ele também
tinha conteúdo político - fizeram algum tipo de crítica à
sua ação política e até mesmo à sua personalidade, mas ninguém jamais, no decorrer da longa travessia do Dr. Ulysses
na vida pública e na vida política, ousou levantar urna só
palavra de suspeição em relação à sua honra pessoal.
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Creio que também devemos lembrar aqui a figura humana
do Dr. Ulyss_es Guimarães, af~vel, simpática, elegante, suave,
a figura humana agradável elo Dr. Ulysses Guimarães, sempre
com uma palavra de simpatia, serrípre-Cõiri Uma palavra elegante, sempre com uma frase espirituosa a reCeber, comotão bem disse o Senador Iram Sa~ivcl -,fosse o mais moâesto
e humilde vereador do interior do Brasil, fosse seu companheiro do Senado ou da Câmara, fato que o engrandece e
o _dignifica e que deve ser para nós exemplo, motivo para
seguirmos essa faceta da sua personalidade. Muitas vezes o Dr. Ulysses foi atingido não só por críticas
pessoais, não só pelas dificuldades da trayessia _que fez do
regime militar até es-te momento de alto grau de liberdade
política que estamOs ViVendo, mas por atos menores ifuesqui~
nhos, mas nunca ouvi da sua voz e da sua boca uma só palavra
de mágoa, de ressentimento, um só gesto que_ deno_~~~sse o
ódio como sentimento menor. FOi um homem dos gran-des
sentimentos, dos elevados sentimentos da personalidade hu~
mana.
Desejo fazer também breve referência a sua cOmpanheira, D. Mora, sempre presente em cada um desses eventos,
acompanhando aquele homem extraordinário, acómpanhan~
do _e_ssa figura singular da história contemporãnea do nosso
País. Já disseram todos aquilo que nos vem a cabeça num
instante como esse de tragédia para a vida nacional: era quase
que absolutamente natural que D. Mora e Dr. Ulysses tives~
sem o mesmo momento de encontro com ::;1 eternidade. D.
Mora foi a companheira inigualável, a companheira ideal,
a companheira absolutamente fiel, em todas as grandes cami~
nhadas cívicas, do Dr. Ulysses Guimarães.
Como. Senador da República, conviVi coni o Senador Severo Gomes, que agora passa, que agOra nos deixa e sobre
quem gostaria de dizer algumas palavras. O Senador. Severo
Gomes é outra personalidade singular, também agradável,
também afável, sempre de bom humor, espirituoso em cada
encontro, mas sobretudo um exemplo de luta e, tanto quanto
o Dr. Ulysses Guimarães, deixa-nos em má hora.
Creio que nos últimos momentos de sua ;xistêncii, nesses
últimos anos, o Senad_or Severo Gome_s deve ter assistido
c.om alguma mágoa a toda a faláda do ne91iberalismo que
estava aí, ele que era um nacionalista da melhor estirpe e
tinha todos os_argumentos para contra-arrazoar todas es_$as
falácias que nos quiSeram impingir desde o início do Governo
Collor. Ele costumava lembrar. sempre que todos os pafses
do mUndo, todos os dirigentes, todos os governantes, os representantes de cada nacionalidade defendiam com unhas e_dentes os seus interesses~ defendiam com unhas e dentes o prodU~
tor_ nacional, o industrial nacional. Severo Gomes sánhava
com uma nação autónoma, com uma naçãO Independente.
Ele colocava no mesmo plano a democracia política das liberdades, de que todos_nós dispomos hoje, e a ídéia de uma
emancipação económica, a idéia de uma democracia social,
a idéia da distribuição justa e equilibrada dos bens ~ das
riquezas que todos produzem.
As condolências ritaiS se-ntidas- üfnto--à [aro_O_i_a__ do Dr.
Ulysses, como à familia de D. Mora, à família- de Severo
Gomes, à família de D. Henriqueta, esses grandes brasileiros
que nós acabamos de perder.
Falo como Líder do PDT, falo em meu nome pessoal
e falo, também, em nome do Governador Leonel Brizola 1
com quem estive conversando há duas ou três horas atrás.
E S. Ex~ mostrava~se muito consternado, como ilão podia
deixar de ser' com o passamento -desses ilustres brasileiros.
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Creio que neste momento, em que a Nação certamente
vai sentii" ã mesma dor, a- mesma perplexidade, o mesmo
sentimento de todos_ nós, devemos seguir o exemplo, os passos
de Ulysses e de Severo Gomes, homens públicos que engrandeceram esta nossa condição, que foram políticos enaltece~
dores da condição de político, sobretudo quando os políticos
e a própria atividade política foi e contin_ua sendo tão questionada por amplos setores da vida nacionaL
Seguir o exe_mplo de luta, o exemplo de coragem, de
lucidez desses grandes brasileiros que se foram, e dizer, como
o Dr. Ulysses o fez em, uma de suas páginas memoráveis,
citando Fernando Pesso_a: ~·~av~gax: é preciso, viver não é
preciso". Navegar é preciso, no sentido de que é preciso continuar a luta, pela pátria justa, pela pátria democrática, pela
pátria igualitária e por um Brasil com o qual todos sonhamos
e que certamente terá sido o sonho mais alto, mais elevado
do Dr. Uly5;ses Guimarães e do D_r. Severo Gomes, que agora
nos deixam.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG) - Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tive oportunidade de conviver com D. Henriqueta Gomes aqui em Brasília~ ao tempo em que o Senador
Severo Gomes eX:efcíã o seu mandato; uma figura extraor~
dinária, muito apegada à cultura brasileira, às artes, e que
gostava sempre de exaltar a qualidade dos artistas e das artes
br~si~_ei_r~s. Era est_udios~_ tam_bém da cultura indígena, era
ull).a ativ_ista, no melhor sentido d~st~ termo, na proteção
à essa cultura e à cultura brasileira: uma pessoa generosa.
Tive também o privilégio de- conviver com D. Mora Guimarães; algumas viagens fizemos juntos, Lais e eu, D. Mora
e Dr. Ulysses. E aquela mulher extraordinária, o Brasil todo
a conheceu no período da escolha do candidato do PMDB
à Presidênciã da República, em que o desfile de traição foi
enorffie à sua frente_, à frente do _candidato i_nquestionável:
Ulysses Guimarães. A firmeza de D. Mora nunca deixou dúvi~
das a Ili_!lguém. Ela estava ao lado de_ seu màridÓ como sempre
esteVe: -meiga, doce, __suave, mas firme comO a esposa de um
estadista deve ser.
Convivemos com Severo Gomes- aqui neste plenário quatro anos, o que foi para mim um privilégio. Nesse período,
tive a distinção de ser Líder da Bancada. E houve um período,
um mo_mento em que Severo causou-me muitos problemas,
aborrecimentos enormes. Estávamos tratando do ajuste da
dívida externa nacional, e o Senador Severo Gomes batia
sempre na mesma tecla: ''Só podemos fazer um acordo sobre
a dívida nacional respeitando o cronograma de desembolso
do Brasil, considerando também um mínimo de três meses
de _importação". Isso foi motiVo de gargalhadas dos nossos
credores lá fora, e os banqueiros diziam que a obrigação do
devedor é pagar. Nas primeiras veze_S, nem se tomava conhecimen,t.o desse absurdo; antes, o Senador Severo Gomes já exigira, no plenário da Assembléia Nacional Constituinte, que
a dívida brasileira, para ser aceita, para ser correta, tinha
que receber o referendum do Senado Federal.
Era um fato inédito. As nossas_ Constituições anteriores
não continham essa exigência. Uma, duas, três vezes, o nosso
embaixador. que negociava a dívida, foi ao exterior e voltava
dizendo: "Essa exigência_ é descabida; não é possível''. Um
dia nos apercebemos de que era necessário regulamentar um
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artigo da Constituição, que tornava obrigatória a passagem

dos débitos estrangeiros pelo plenário do Senado, pela Comissão de Assuntos Econômicos. Então. fomos elabprar a famosa
Resolução n' 85.
E Severo Gomes, mais uma vez, insistente, perSiStente,
de maneira conveniente e inconveniente, dizia: "Não abro
mão". O tempo passando, e havia interesse da banca internacional e nosso também em fazer acordo. Mas Severo Gomes
não abria mão. Aí, o Embaixador Jório DauSter vai ao meu
gabinete e começamos urna discussão. Ele fez, mais ou menos,
umas seis ligações internacionais. Sempre me' âizendo: "Está
vendo, não é possível; nenhum banqueiro aceita isso"~ Ponderei: "Acho que isso não está na cláusula de negociações. Essa
é urna exigência da nossa resolução". Depois de discutirmos
por mais ou menos três dias, elaboramos a ConstíttiíÇão e
a 'cláusula permaneceu; e ela foi respeitada na primeira, na
segunda e na terceira negociação da nossa dívida externa.
A teimosia de Severo Gomes fez juriSprudência internacioii."al.
O patriota quando é convicto não se importa se· é ou "flãó
conveniente. Ele é obstinado como o foi Severo Gomes.
Neste momento, não diria a nenhum dos senhores que
sempre combinei com Severo GOmes, Ao contr4rio, tiVemos
discussões extraordiná_rias, mas em nenhum momento senti
da parte dele temor, medo, pusilanímidade. Sempre senti altruísmo, inteligência e devoção a _este País. Como amou o
Brasil, Severo Gomes!
Srs. Senadores.• foi uma grande honra, com_o Líder da
Bancada do PMDB, ter sido colega de Severo Gomes e ter
sido liderado por Severo Gomes princlpalmente na elaboração
da Resolução no 85.
Ulysses Guimarães ... Ulysses não morreu; seu corpO não
resistiU à Viaa que, -nele, era tão forte. Assim é para'os Cristãos:
a vida passa de um estágio ã outro. É a Páscoa~-é a Passagem.
Lembro-me de que Ulysses Guímarães, no enterro" d~ Taocredo Neves, ele, o político de 24 horas, o estadista sem férias,
sem domingo, sem descanso, gritava à beira do túmulo: "T~
credo Neves, o povo passa fome."
Ulysses governou o País na Oposição, muitas vezes ele
-- -~-~·-governou o Brasil na Oposição.
Quando o Governo dizia para o povo brasileiro: ''Vocês
têm que ter medo'', Ulyssesdizia: 'É proibido t~r medo. Navegar é preciso, viver não é preciso". Ele fe_z 17 de 23 Senadores
na Oposição. Espero que, morto, governe os políticos e a
política brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José _Richa.
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB -PR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que o sentimento que me domina neste insfante ·
seja o mesmo de todos os políticos da minha geração: o sentimento da orfanQade.
Ulysses Guimarães, para todos nós, especialmente os da
minha geração, foi, nesses conturbados trinta e pOUCos anos,
uma referência em todos os momentos da prolongada crise
política brasileira, que tem a mesma idade da República presidencialista e que, em alguns momentos, se agudizou de forma
extraordinária. Exatamente nesses momentos, Ulysses foi para todos nós o farol, porque era um homem com muita experiência, talento e cordialidade, uma figura afável no trato.
Com ele procurávamos conversar nos momentos de gr~ndes
dificuldades, quando não se sabia bem o rumo a que os aconte-
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cimentos iriam acabar nos conduzindo. Por isto, este nosso
sentimento de orfandade~
Ulysses era, como todos os políticos, uni homem de mil
e uma atividades; mas, como raros·estadistas, tinha sempre,
simültaneamente com as suas muitas atribuições, uma grande
causa, um grande objetivo, que perseguia com rara obstinação. Era um homem muito obstinado na luta pelas idéias
em que acreditava, e sempre tinha uma grande causa.
_· Lembro-me de que, logo após a minha chegada a este
Congresso, em 1963, foi implantado o regime militar autoritário. Eu recebera a minha formação política na lide estudantil,
como_ presidente da UPE, membro do conselho da UNE,
no período do Presidente Juscelino Kubitschek. Foi aí que
aprendi a fazer política e que fiquei impregnado, como todos
o..s- estUdantes dessa época, daquele profundo sentimento democrático que o Brasil então vivia.
Assim, cheguei ao Congresso em 1963, eleito e com essa
formação política, e um ano de-pois instaurou-se o regime
militar autoritário. Completei minha formação praticamente
nesse período autoritário; mas, como as minhas or!gens provinham do período democrático de Juscelino, eu não pOdia
·c-oncordar com o sistema autoritário implantado. Alistei-me,
então, desde logo, junto com Ulysses Guimarães, Martins
Rodrigues, Josaphat Marinho, Wilson Martins e taritosoU.tros,
JJ.Q Partid9 de oposição.
Ulysses foi se ãgigantando durante esse ·período; mesmo
com as muitas atribuições que mantinha ao mesmo_ tempo,
ele sempre teve uma grãiide causa. Nesse período autoritário,foi a r~conquista da democracia, culminando com a campanha
das Diretas Já. Depois, com a eleição de Tancredo Neves,
e assim sucessivamente, Çoril sua· obstínação, sua garra, seu
extraordinário espírito de luta e espírito público e seu grande
amor ao País, dedicou-se, como poucos, à caUsa da democracia. Com isso, ao longo dos anos, granjeou o reSpeito,
a slmpàtia e o afetó de toda a Nação brasileira.
Nesta hora, subs.c..r.evendo tudo o que meus eminentes
colegas diss.eraxn a respeito do Dr. Ulysses Guimarães, quero
apenas acentuar uma questão. Para nós, parlamentaristas,
o seu desaparecimento foi uma perda irreparável, pois, neste
momento, ele estava empenhado na luta pela implantação
de reformas políticas: reforma do sistema de governo, do
sistema eleitoral, do sistema partidário, do sistema burocrático. E sabemos que, quando tinha uma causa e acreditava
nela, excedia-se, transformava-se; esquecia a idade, as dificuldades físiCas e desdobrava-se na perseguição desse objetivo.
Talvez eu seja a última pessoa cOm quem ele conversou
em. Brasília. Na quinta-feira, quando já se deslocava para
o aeroporto, fez-me uma ligação telefónica e incumbiu-me
de algumas tarefas para a preparação de uma reunião que,
ãinda hoje, terÇa-feira, queria realizar com os companheiros
parlamentaristas. Incumbiu-me de preparar algum material
a r~speito da regulamentação do plebiscito e pediu-me também, e a outros compaii.heiros que lutam pela implantação
do parlamentarismo, que ultimássemos os preparativos para,
na reunião de hoje, retomarmos o trabalho de elaboração
do modelo de parlamentarismo. Infelizmente essa taref~ fico ti
inconclusa. Peço a ·Deus que nos ajude a encontrar alguém
que Sl!bstitua Ulysses Guimai:"ães na tarefa de coordenar esse
movimento.
Dizem que não existem pessoas insubstituíveis. Talvez
esse dito popular tenha vindo à tona através de pessoas que
não tinham uma grande causa para defender; porque quem
nãó tem uma grande causa talvez não sinta a ausência de
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pessoas que, com a mesma energia de Ulysses GUimarães,
conseguem mover outras na direção do objetivO colimado.
Para nós, parlamentaristas, a tarefa mais importante para
o Brasil neste momento é inodemizar suas_irtstituições políticas, porque entendemos que este será o primeiro passo- para
atingirmos "os outros objetivos na área-econômica e, sobretudo, na modernização das relações sociãis.
Por isso, ouso dizei que o Dr. Ulysses. neste momento,
é im.. 1bstituível na tarefa de coordenar o· movimento que visa
implantar o parlamentarismo e, como desdobramento, conseguir as demais reformas políticas necessárias. O Dr. Ulysses
tinha trânsito fácil em todos os Partidos políticos, era uma
figura respeitada por lodos. P•Jr isso, a~ sua adesão à causa
parlamentarista não apenas trouxe uma grande euforia, um
grande entusiasmo para todos aqueles que há anos lutam por
.esta conquista, como também, e principalmente, deu-nos um
alento extraordinádõ-:- Percebemos que o movimento parlamentarista teve duas
fases: a anterior e a posterior ã adesão _do Dr. Ulysses. E
foi exatamente 3.p6s a Sua adesão__ que muitos que sempre
o tiveram como ponto de referência paSsaram a lutar ainda
mais por essa idéia, agora com o entusiasmo de vê-la cada
vez prosperando e avançando no seio da própria população
brasileira.·
Por isso, neste momento, quero discordar daqueles que
acham que não existem pcssõas_insubstituíveis. Neste momento, a ausência do Dr. Ulysses é impossível de ser reparada.
Espero apenas que o trabalho que realizou possã --mov•et-nos
agora no sentido de trabalharmos com redobrado entusiasmo
para substituí-lo nessa tarefa. Tal subs.tituição só s~rá PoSsível
se compartilhada por todos os parlamentaristas brasileiros.
O Dr. Ulysses era um 1 ~vmem sem m,ed9- com9 muito
bem acentuou o met~ companheixn ROnan Tito- e, na"· meu
entendimento, m0aeu exatamentt.. porque- era uma pessoa
sem medo. Uly..ses enfrentou todo tipo de turbulência que
era própria da natureza humana: a turbulêiicia da ditadura,
a turbulência das crises políticas, e a toôã.s elas venceu, porque
era um homem sem medo. Entretanto, não pôde vencer a
turbulência da natureza. Era um estadista, por isso não tinha
medo, e foi exataroente a ausência de mc_çi_o que o vitimou.
Se ele tivesse, como todos nós, um mínimo de receio já não digo medo - certamente não faria_ essa viagem com
aquele mau tempo.
---·
É difícil encontrar, neste momento, palavras para dizer
o que vai no nosso coração e na nossa _alma, mas peço a
Deus neste instante que todos nós, políticos que cbriVivemos
durante esses anos todos com Ulysses Guimarães, tenhamos,
neste seu p~..:maturo__ desaparecimento, a força necessária para
levar avante as suas idéias.
D. Mora também é un1ii perda lamentada por todos nós.
Era a companheira inseparável do Dr. Ulyss~!:o, solidárin com
ele em todos os momentos. Acho que provinha daí a for~·-
que o Dr. Ulysses sempre encontrou para vencer todas as
adversidades que se lhe puseram no caminho durante esses
anos todos, com altos e baixos. Nos momentos de difiçuldade,
como, por exemplo, a sua derrota nas eleições para a Presidência da República e o seu alijamento- da disputa da Presidência da Câmara- D. Mora er~ a grande figura que inspirava
e dava forças ao Dr. Ulysses,_ As vezes, ela._ que não estava
diretamente envolvida no calor das disputas políticas, tinha
até palavras ásperas contra _algunS que conviviam com o Dr.
Ulysses, mas que não foram solidários quando ele mais precisou. Entretanto, mesmo nesses momentos, o D_r. Ulysses tinha
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para D. Mora, afetuosamente, uma palavra de tranqüilidade;
foi a grande companheira que ele teve. Concordo também
com todos aqueles que disserim que seria impossível, ou tremendamente traumático para qualquer um dos dois, se essa
passagem para a outra vida não tivesse sido em conjunto.
Eles realmente conviveram tão bem nesta vida terrena que,
até na hora de partir para a outra vida, tinham que estar
-juntos.
Quanto ao nosso companheiro Severo Gomes, com quem
também a maiori_a de nós conviveu ao longo de tantos anos,
sentimos muito a sua perda e de ·o. Henriqueta. O -Severo
era uma dessas figuras admiráveis, sempre muito amigo do
Dr. Ulysses, um companheiro extraordinário de todos nós,
um- homem de grande espírito público, um nacionalista no bom sentido - a toda prova. Exerceu poucos cargos,
mas, durante o período em que não exerceu cargo público,
procurou sempre acompanhar e atualizar-se com relação aos
problemas brasileiros, de tal forma que sempre pôde influir,
com o seu talento, nos rumos das questões políticas relevantes
deste País nos últimos anos. Foi uma perda lamentável para
todos nós.
Vamos procurar, no exemplo de vida, de perseverança,
de garra, de motivação do Dr. Ulysses, encontrar a força
que há de fazer com que o Brasil avance nos próximos anos,
principalmente no rumo da modernização de suas instituições
políticas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o SR- PRESIDENTE (Dirceu t:áineiro)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Wilson MartinS.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, releve-me, Sr. Presidente, se também eu venho a esta_ tribuna dizer pobres palavras depois de ouvir a
manifestação de oradores eminentes desta Casa, ressaltando
a vida política de um dos maiores estadistas_ brasileiros de
todos os tempos- do Brasil-Colônia, do Império e da República- que foi Ulysses Guimarães.
A ele estou tão _estreitamente ligado, Sr. Presidente, e
há tanto tempo, que não poderia, de maneira nenhuma, deixar
de fazer aqui tambc!Ill_ __a _minha homenagem. Talvez seja eu,
nesta Casa, o seu amigo mais <:.ntigo. Conheci-o nas fuas de
São Paulo que juntos palmilhamos. Convivi com ele na velha
Academia do Largo do Sáo Francisco, ao tempo em que a
Academia n:io era a nova, já velha, mas a vetusta Academia
do Largo de_ São ~rancisco. Não fui seu colega. Ele, apesar
de mais v:;:lho, formou-se ur.J.. ano depois. MaS fomos companheiros, bons amigos. Aprendi, desde esse período, a ver
em Uly·;ses Guimarães e 2. sentir nele as suas altas qualidades
e as suas grandes inspirações. Foi um estudante modelo, revelando, já nesse tempo, não apenas o seu perfil de estudante,
m~~-também as suas apreciáveis-qualidades_de liderança demo~..-

..... ~:co:o

Ulysses Guimarães pertencia a um partido e por ele fazía
tudo que podia, chegando a ser o orador do Centro Acadêmico
Onze de Agosto, um dos postos mais elevados da política
acadêmica em todo o nosso País. Terminado o seu curso,
foi orador da sua turma. Natural que se endefeçasse para
a vida pública.
Esse foi o estudante pobre, filho de professora e de pequeno comerciante, conforme foi aqui salientado, em oração anterior, pelo nobre Senador Mário Covas. O nobre Senador cometeu apenas um pequeno equívoco ao dizer que Ulysses
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se formara com ·outro luminar da política brasíleira: Jânio
Quadros. Não, Jànio não se formou com Ulysses Guimarães;
Jânio Quadros formou-se na minha turma em 1939; Ulysses

Guimarães formou-Se em 1940.
·
Depois de fornlado, advoguei rapidamente em São Paulo
-cerca de dois anos - e fui montar banca ha minha cidade,
Campo Grande. onde havia maiS clientela e onde a vida se
me tomou mais fácil. Perdi-me d<.:( Dr. Ulysses Guimãrães.
Tendo ido para o interior cuidar apenas de-minha vida particular, só o reencontrei bem mais tarde, quando da redemocratização do País, época em que também me fiz político, em
1945.
Nessa ocasião, Ulysses Guimarães. pertencia ao PSD, e
eu me filiei à UDN. Como os meus conipanfidrós ·de universidade, de Campo Grande e do meu Estado, via cotn profundo
desagrado o governo de ditadura de Getúlio Vargas. Só ví!3.mos
o seu lado negativo; o lado positivo só viemos a perceber
muito mais tarde.
Mas foi em Brasfiia. e em CampO Graride que Ulysses
Guimarães e eu estreitamos aqUelas relações de amizade do
tempo da velha Faculdade de São Paulo. Travamos jUntos
grandes batalhas, como ele as travou com seus companheiros
do MDB e do PMDB.
Sr. Presidente, Ulysses Guimarães representa, na verdade, o símbolo do político brasileiro. Não há ninguém que
eu conheça neste País, nenhuma biografia que--tenha lido de
brasileiros ilustres ou de altas personalidade_s da vida pública
brasileira que me dê mais a dimensão do político do que
o ilustre companheiro extinto.
Há poucos dias, conversava com Ulys$e;s _Quinlil.rães sobre políticã e-sobre políticos, comentando natUralmente casos
concretos. Ele então me dizia: HWilson, o político é como
o herbívoro: tem que mastigar." E fez com a boca o gesto
demorado de quem mastiga as soluções da vida política.
O nobre Deputado foi tudo isto: paciente, cOrdatO, humilde. Quantas vezes ouvimos e vimos Ulysses Guihtàrãesreceber, na função de Presidente d.a Câmara dos Deputados, insultos de companheiros e de adversários(%) A política apaixona.
Mais recentemente, vim·os também o nosso ilustre amigo Senador Nelson Carneiro receber terríveis-injuStiças quando Presidente do Senado Federal, especialmente presidindo o Congresso Nacional. Nenhum dO$ dois deblaterçu,_ l)_em !?a~tiu
para agressões; ambos deram o-exemplo do político ciVilizado,
que sabe contornar situações diftceis e resolver os problemas
que lhe são postos.
O País nunca prescindiu da inteligência, da experiência
e da competência de Ulysses Guimaiães. Isso sempre esteve
patente para todos nós que o conhecemos e_ que com ele
convivemos.
Era Governador do Mato Gros$0 do Sul, e, nesse período,
coube aos Governadores de Estado do meu Partidq,_ o PMDB,
conduzirem a política sucessóriã do General João Figueiredo.
Era o período em_que saíamos do Estado ª'utoritário, do Estado militarista, e queríamos -ingressar no Estado democrático.
Caminhávamos_ em_ perfeita sintonia, nós Governadores do
Partido, tendo sempre presentes as figuras de Ulysses Guimarães e Tanctedo Neves como líderes do nosso_ g_rupo, que
pretendia eleger o sucessor de Figueiredo. HOuve um dado
momento em que se tornou patente a inviabilidade da Justa
pretensão de Ulysses Guimarães de ser o fut_uro candidato
do Partido à Presidência da República. Ele tinha participado
acidamente dos entreveras do Partido, das grandes lutas travadas nos Estados, lutas essas já descritas pelos oradores que
o
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me precederam neste plenário. Dispenso-me, portanto, de
reprodUzi-las.
Vimos esse estadista ilustre, que não tinha as condições
reqUeridas-para atingir o seu objetivo máX:iino, que era a
Presidência, de bom grado, perfeitamente consciente da sua
insuficiência naquele instante, passar o bastão a Tancredo
Neves. Não houve desagrado, não houve ciumãda, não houve
aborrecimento. Mesmo nesse instante, quando perdia a oportunidade de .chegar à posição que -talvez fosse o alvo máximo
da sua vida, conservou a calma e & tranqüilidade, mantendo
a postura de político civilizado que sempre tev_e.
O País nUnca prescindiu da sua ajuda nos momentos mais
difíceis, como não prescindiu dela na Constituinte. Ali,_nessa
ocasíão, percebemos claramente que_, quando o Dr. Ulysses
não assumia a Presidência, os trabalhos não andavam. Não
que outros fossem -incompetentes; mas é que Ulysses era o
mago nesse instante. Graças à inteligência, à sua experiência
Qe conc;l~tor de homens _e_ à"&:ua participação, _conseguimos
votar artigos, itens, parágrafos. E, para: seu gáudio, chegou
o dia em que pôde exibir a "Constituição Cidadã" ao Plenário
e fazer aquele magnífi~o discurso com que brindou a Nação
e, particularmente, os seus colegas do Congresso Nacional.
Se, em nenhum momento, o País prescindiu da sua ajuda,
muito menos agora poderia fazê-lo. Estamos ainda num momento de transição. O Congresso Nacional tomou a _cj.eçlsão _
dificílima, mas altamente patriótica de, sob sua exclusiva responsabilidade e com base em denúncias gravíssimas que recebeu. retirar do cargo o Senhor Presidente da República Fernando Collor de Mello e de colocar nele, interinamente, O
Vice-Presid_ente; que nos govefna _neste instante.
·· ·Ainda estamos com este processo aqui il6 ___Senado, E
particülarmente_devo dizer a V.Exa, Sr. Presid~nt~, qu_e tenJ:w
dois receios: o ·primeiro é de que tenhamos sido demasiadamente liberais -nos prã:ZoS concedidos no roteiro que traçamos para assegurar a defesa ampla do Presidente provisoriàmente deposto; o segurtdo é de que a Nação não aceitará
- e, para nós, sería o supremo opróbrio - se chegarmos,
sem uma decisãO, ao final do prazo de 180 dias, quando,
eritão, teremos que nos defrontar com a eventualidade da
reãSsunção do Senhor Presidente Fel)lando Coll_or Pe Me!Jo.
Nesses inStantes é que se sente Claramente ~. ausência
dos grandes líderes, a falta que fazem; e Ulysses é um deles.
Somos um país com um pequenO estoque de liderã.nças nacionais com a experiência e a grandeza de UJ_y_sses ÜQimarãe.s.
Ele nos fará enorme falta no futuro.
Eu não poderia deixar de dizer também uma palavra
sobre a sua companheira fiel, D. Mora, tão dedicada a ele
e tão amiga de seus amigos. Recordo-me da visita gentil que
fez à minha mulher, recentemente hospitalizada em São Paulo,
e da conversa amigável que travou durante largo tempo com
minha mulher e filha. Eu não poderia também deixar delembrar.que, depois dessa visita, dois ou três dias depois, o próprio
amigo Ulysses foi nos ver em nosso apartamento na Beneficência PortugueSa. Era um aiTiigo dedicado que nos fãrá-riúiita
falta. Mas, se deploramos a falta que nos faz Pessoalmente,
lamentamos muito mais a falta que faz à Nação brasileira.
Uma palavra temos que dizer ainda- e não o fazemos
em função do protocolo -em louvor da memória de Severo
Gomes, que foi nosso companheiro durante anos nesta Casa
e que tanto ilustrou o Senado Federal.
Fui seu cOlega e seu admirador. Participei com "ele da
comissão que _estuda v~ a dívida externa e sempre admirei
a sua postura, ·as suas idéias políticas e o seu pensamento
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econômico. Estava inteiramente integrado dentro das suas
idéias em relação à dívida externa, mas acabei votando com
a minha consciência naquela comissão.
Por isso tudo, Sr. Presidente, quero associar-me, em meu
próprio nome c em nome do meu Estado, Mato Grosso do
Sul, onde particularmente o querido companheiro e amigo
Ulysses Guiro_arães tinha tantos amigos e seguidores, aos requerimentos endereçados à Mes_a, d~ste Senado Fedt;:~al para
que sejam apresentadas às_famniª.s enlutadas todas as_ nossas
homenagens.
Encerro, assim, estas palavras, Sr. Presidente, que não
são apenas de um companheiro, mas de um amigo, palavras
comovidas, de despedida, certo de que temos uma grande
perda no País, mas, por igual, um grande exemplo a seguir
na nossa vida política. Não somente nós, os antigos e Os novos
polític.os, mas especialmente as gerações novas, esses moços
que estão nas ruas, clamando por novos costumes político-administrativOs na nossa- Pátria. Esses, certamente, verão em
Ulysses - Ulysscs,_ o moço - o homem que envelheceu e
não envileceu, como diz Nelson Carneiro-, ·referindo-se a si
próprio em certo discurso aqui proferido; esses jovenS que
querem reformar o Brasil têm um padrão de homem, um
padrão de conduta, um padrão de política, e esse padrão
chama-se Ulysses Guimarã_e_s_,
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Onofrç _Quinan. - -

Concedo a

O SR- ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.)- S_em_revisão do QraÇlo_rJ-::- Si. Presidente, Srs. Senadores, posso dizer que tive a fe;liGida_de _de
ser amigo do Dr. Ulysses Guiin3iães e de sua e_sposa, _D.
Mora. Ess_a_nossa amizade, sem dúvida alguma, nasceu através
da política-.
No meu Estado, o regime militar cassou praticamente
todas as lideranças que existiam. Surgii:am, natUralmente, novos políticos, novas lideranças; entre esses tantos companheiros~ eu estava presente e logo me associei à pessoa do Dr.
Ulysses, a quem sempre pedimos ajuda. Talvez, com exCeção
do Estado de São Paulo, Goiás tenha sido o Estado em que
o Dr. Ulysses mais participou de campanhas políticas.
Quando o Dr. Ulysses quis protestar, posicionando-se
como o anticandidato, fui eu quem o acompanhei em suas
andanças no Estado de Goiás. E, lc~bro-mc bem, uma_das
pessoas que visitamos, n·aqUCla época, foi uin ílustre político
do meu Estado, que também dignificOu esta Cas_a_, Dr. Pedro
Ludovico Teixeira.
Naquela oportunidade, entre outras conversas, o Dr.
Ulysses nos contou que, para levar aquela estátua para Goiânia:, urna capital recém-nascida, teve que angariar fundos,
como estudante do Cent_ro Acadêmico, juntamente com Cunha Bueno. À época, era interventor o saudo~o Dr. Pedro
, Ludovico Teixeira, que havia sido cassado, ali presente no
momento.
Quanto ao ex-Senador Seve:ro .Gomes, tive relativamente
poucos contatos com S.Exa., mas conheço profundamente
a sua posição nacionalista, as suas tcse;s em defesa, dos gra_nde~
interesses nacionais e tenho certeza que o povo· brasileiro
saberá valorizar esse companheiro que, neste dia, junto com
Ulysses Guimarães e suaS respe-Ctivas esposas, saíram deste
mundo.
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Quero aproveitar o momento para plagiar uma frase que

está escrita na carta-testamento de Getúlio Vargas: "'Sai da
vida para entrar na eternidade".
E esses dois homens públicos vão entrar para a eternidade. Tudo o que se disse aqui sobre seus valoJ;es morais,
humanos e patrióticos não será suficiente para lhes fazer justiça.
Como bem disse o companheiro Wilson Martins, essesmoços das caras pintadas, que saíram às ruas para ajudar
o Brasil a recuperar a sua dignidade, têm como exemplo esteS
dois valorosos homens: Ulysses Guimarães e Severo Gofi!~.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Çarneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR.EOUARDO SUPLJCY (SP -PT. Pronuncia o~se
guinte discurso.)- Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. St!nadores, é com profundo pesar que estendo também
a minha homenagem, a de toda a população do Estado de
São Paulo, e a do Partido dos Trabalhadores a esses cl,ois
grandes homens públicos, o Deputado Ulysses Guim3rãeS e
o ex-Senador Severo Gomes.
O "Sr. Diretas", o Presidente_ da Constituinte, o homem
que, com destemor, enfrentou as baionetas, os cachorros,
as patadas de cavalos, aquele que, tantas vezes, mostrou,
com a sua coragem, que era importante dizer o que se pensava,
expressar com-todo vigor o anseio de justíça ·e de liberdade
dos_ brasileiros,_ aquele que, durante toda a sua vida, tanto
acreditoU no fortalecimento das instituiçõe-s democráticas, deixa para nós um caminho de extraordinária experiência~ e de
exemplo.
Ao longo desta tarde, cada um dos S~nadores pôde dar
o seu testemunho sobre episódios em que Ulysses Guimarães
mostrou o caminho da sabedoria, o caminho de quem tinha
muita experiência, muita paciência, de quem, sobretudo, sabia
respeitar seus adversários. Ele dizia a todos que o importante
na vida política era sempre mánter um procedimento que
permitisse, mesmo diante do mais ferrenho adversário, ci contínuo- diálogo. Entre 1977 e 1978, quando estava eu pensando
em candidatar-me pela primeira ·vez a deputado, foi juSfa~
menteUlysses Guimarães urilã das pessoas que resolvi consulta~. e ele me dis_se da importância de ser um representante
do povo e de como esta luta valia a pena.
_ Em 1979, eu era: membro de seu Partido, o MPB, quando,
na Assembléia Legislativa de São Paulo, defrontei-me com
problemas que me fizeram, de alguma forma, ficar bastante
preocupàdo: as formas como se procurav-a abafar a vontade
do povo e aliciar adversários com favores. De repente, vi
qi.le estava prestes a perder ui:na batalha; na verdade, vi-a
perdida. Diante daquele sentimento, fui relatar a Ulysses Guimarães o ocorrido, e ele, então, disse-me: "Olha, Eduardo,
é importante que você faça as coisas, sub_a na mesa, grite
antes que Inês esteja morta".
É preciso que tenhamos sempre a vontade de seguir o
exemplo de Ulysses Guimarães, que, mesmO diante de percalços, de derrotas políticas, nunca desanimou; ao contrário,
sempre ressurgiu com- trillita força das circunstâncias mais adveisal)_.
.
_
.
Em todas as ocasiões em que o Brasil víu=se ·em graves
crises institucíonals, era exatámente- ele_ a pess_9a a quem mais
e mais políticos e brasileiros acorrü1m: Como é importante
a amizade entre os seres humanos e como é, embora triste,
até bonita a maneira como Ulysses Guimarães e Sçvero GOmes
acabaram juntos com D. Mora e D. Henriqueta, como se
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despediram de suas vidas aqui na Terra. Foi com o sentido

da amizade maior que sempre todos nós os vinios Juntos,
trocan-do idéias, contando histórias interessantes, histórias di~
vertidas ou histórías sérias sobre os destinos do nosso Brasil.
Severo Gomes foi um dos Senadores que-mais se interessaram pela causa dos índiós no Brasil. Muito da questão da
demarcação da terra ianomãmi deve-se a seus esforços. Severo
Gomes dedicou-se muito também à qucstãõ-Oa energia nuclear, aos abusos que foram cometido_s nos investimentos públicos nessa área; denunciou os desmandos. Severo G_omes
preocupou-se ainda com a questão da dívida externa. E hoje,
se o Senado Federal tem uma legislação referente ~ proteção
do Brasil com relação a possíveis formas de descontrole da
pagamento da dívida externa, deve, em boa pàrte, também
a sua contribuição.
Fui colega de Severo Gomes na-CQmiss-<fo TeotõnioVilela
de Direitos Humanos, especialmente voltada para as institui~
ções fechadas. Inúmeras expedições fizemos JUntO a penitenciárias, a mankôniiõs, à Casa de Detenção, em especial, diante
de episódios como os que, há duas semanas, vitimaram mais
de 111 pessoas. Severo Gomes também constiúiiu~se num
exemplo de homem público, extremamente importante pára
nós brasileiros.
A nossa homenagem, do Partido dos Trabalhadores, a
esses dois grandes homens.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. __
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sem revisão do orador.) --Sr. ?residente, Srs. Senadores, h~je o Brasil perde uma das maiores
figU:ras deste século.
O Partido que lidero nesta Casa, o PRN, não poderia
deixar de prestar essa homenagem -ao grande líder Ulysses
Guimarães.
Tive oportunidade de privar de sua' amizade no início
da minha vida pública; como Deputado Federal, nos idos
de 1954. Encontrei, no Palácio Tiradentes, no imbatível Partido Social- ne-mócrá'tico - PSD - aliado ao Partido em
que iniciei a minha vida pública - o Partido de Vargas -:....._,
homens como Tancredo Neves, Dias Fortes, Agamenon Magalhães, Tarcísio Viei(a de- -MeiO e Armando Falcão. Nessa
plêiade que comandava o Partido, estava o grande k_íder Ulysses Guimarães. Fui seu eleitor e acreditu que também os
Senadores Chagas Rodrigues, Humberto Lucena, Nelson Carneiro e outros também o foram quando da eleição para Presidente da Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro.
Acostumamo-nos a dizer: "Esse homem está sempre defendendo a democracia, a liberdade, sem medo de coisíssima
nenhuma".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive ocasião de manifestar, desta tribuna, o meu pensamento na época cm que
acompanhei o Dr. Ulysses Guimarães, por volta de 1969,
quando tive meu mandato cassado e meus direitos polítiCos
suspensos. Descreve muito bem, em sua oração, o Senador
Mário Covas a vida de Ulysses Guimarães, desde os bancos
escolares até os dias de hoje, quando Deus o levou. Tive
ocasião de acompanhar de perto as posições de Ulysses Guimarães.
Sr. Presidente e Srs. Se"nadores, nesta homenagem que
faço ao amigo e grande Llder brasileiro, de quem nos despedimos hoje, comparo Ulysses Guimarães ao grande Líder in-
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glês Winston Churchill, que ganhou a guerra contra o nazi_smC?.
Ulysses ganhou a guerra pela democracia, pela liberdade,
pelos costumes deste País.
Que Deus dê a Ulysses Guimarães um bom lugar e que
ele sirva de exemplo a essa mocidade, a esses que estão vendo
a transformação deste grande País, que é o Brasil.
O exemplo de Ulysses Guimarães é o caminho certo para
que a grande Nação brasileira se ímponha no teiceiro_milênio.
Era essa a homenagem que eu queria prestar ao grande
brasileiro que hoje desaparece do nosso meio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALOI ALVES FILHO (PMDB-RN. Pronuhcia o seguinte discurso. Sem revisão d6 orador.)_- Sr.
Pi:'eSidi:mte, Srs. Senadores, dir-se~ia até que não vai mais
haver uma sessão especial para homenagear a memória do
Dr. Ulysses Guimarães, porque todos já fizeram questão de
falar aqui a respeito de sua trajetória na vida pública do País.
Na realidade, a sessão solene que se realizará no Congres·so Nacional não vai esgotar essa emoçãO, esse apreço,
esse respeito" que transbordou nesta Casa durante toda a tarde
de hoje pela figura do Deputado Ulysses Guimarães, pela
figura do ex-Senador Severo Goriles.
Sr. PreSidente, penso como o Senador Iram Saraiva, que
afirmou aqui que todos no Brasil, se pudessem s_er ouvidos,
teriam uma palavra de carinho pelo Dr. Ulysses Guimarães,
principalmente aqueles, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
detêm re-sponsabilidades na vida política do BrasiL Ninguém,
por este País afora, deixou de se sentir tocado, consternado,
com o desaparecimento
do Dr. Ulysses Guimarães.
Sr.Presidente, venho dizer aqui, em nome do povo do
Rio Grande do Norte, da minha imensa saudade, da imensa
_ í;;.lta_que vai fazer à vida política do País o Deputado Ulysses
Guimarães.
-QUeió-dizer, SI-. Pi-esidente e Srs. Se.nadõres, em rápidas
palavras, que aqui poderia estar falando sobre o mito Ulysses
Guimarães, sobre aquela figura que tomou conta das páginas
da História mais ·recente do nosso País em favor da democrada, que aqui poderia estar falando sobre a lideranÇa do
velho Dr. Ulysses Guimarães.
Mas aqui estou, a despeito da diferença de idade, para
fªlar sobre a figura de Ulysses Guimarães como um compa~
nheiro fraterno; vencendo essas barreiras de idade, estou aqui
pai'ã. dizer uma palavra de saudade àquele homem que nunca
deixou de nos apoiar, nunca deixou de nos dar a sua mão
naquelas madrugadas cívicas que o Rio Grande do Norte intei~
ro assistiu e ouviu durante a sua passagem por Natal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ulysses Guimarães nunca
faltou a um compromisso do nosso Partido por este Brasil
afora, ele sempre dizia: .. Façam a agenda da campanha no
seu Estado e ·depois me comuniquem, que eu encont!aref
um dia para estar presente."; e foi assim sempre, não apenas
nas campanhas do PMDB, mas também naquelas memoráveis
campanhas da sua anticandidatura, da campanha das Diretas,
da campanha da Presidência da República.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade, venho aqui
trazer esse pesar do povo do Rio Grande do Norte, na certeza
de que esta sessão de hoje, se me trouxe aquela tristeza imensa, aquele sentimento de orfandade que se experimentou por
toda a tarde de hoje, no Congresso Nacional, trouxe-me uma
certeza: a de que a figura de Ulysses Guimarães não será
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esquecida e de que o seu exemplo vai ficar para inspirar a
todos nós e, sobretudo, às novas gerações na política deste
País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_ do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, quase nada resta a dizer sobre Ulysses Guimarães.
Os oradores que me precederam disseram _de suas qualidades morais, de sua capacidade política, de sUa obstinação
democrática, fosse na anticanditatura, na época do "navegar
é preciso" na campanha das Diretas Já, na hora de dizer
à ditadura aquilo que todos tínhamos vontade de dizer, e
quem tinha coragem ~ dizer era Ulysses Guimai"ães.
Ulysses Guimarães jamais faltou ao Partido, jarriais dei-_
xou de ouvir·os nossos desabafos, dizendo o que era necessáriO
ser dito.
·
·
Esse homem morre hoje e_ mOrre injustiçado. Talvez tenha sido necessário morrer para que alguns que -o injustiçaram
realcem agora as qualidades desse homem. Ess~ homem que,
com a maior obstinaÇão, Jutou pela redemocra:tização deste
País teve mu_itos revezes_ e _em nenhum_ momento deu sinal
de amargura pelas vezes em que foi abandonado: inicialmente,
depois do MDB virar PMDB, foi feito um trã.hãllio_de fragmentação do Partido. Diziam que o Partido deveria se purificar, e cortaram-lhe um pedaço. O_ que restou .:-::-:...e Ulysses
Guimarães seguiu dirigindo.- resolveu, mais urna vez, nessa
purificação tirar outro pedaço. E de pedaço em pedaço, o
PMDB se modificou em quase tudo. Só _nãQ __se modificou
na forma de ser de Ulysses Guimarães.
Mesmo assim, tiraram-lhe a Presidência do Partido. Ulysses Guima.r_ãesnão reclamou, continuava no "navegar é preciso''. Candidato a Presidente da República, de r_epente, procurou o Parfido e não o encontrou. Foi quase um candidato
solitário. Teve o apoio do Partido em algumas seções, em
outras, não. E esse homem cujas qualidades todo o Senado
reconhece hoje, na época não ouviu essas voze_s dizerem ao
povo brasileiro que o melhor çandidato era Ulysses Guimarães.
E ele amargou uma derrota terrível, da qual também
não reclamou. Voltou para a Câmara e há bem pOucos diãs
tentou, incentivado por amigos, ser Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça c de Redação da Càmara dos Deputados. Também isso lhe foi negado.
Vejam, Srs. Senadores, que embora seja eu um Senador
sem Partido, dói~me ver que se chora um homem que foi
preciso morrer para obter unanimidade no reconhecimento
de suas qualidades. Eu não diria que Ulysses Guimarães é
uma parte da históJ;"ia da democracia no Brasil; eu diria _que
ele é a própria história.
Estou registran-do as palavras do povo do Maranhão, dizendo~ talvez, o que pensa Renato Archer, seu grande amigo
de todas as horas, de todos_ os momentos, com quem esteve
pouco antes de morrer. O Maranhão lamenta a perda desse
grande brasileiro.
Detive-me em Ulysses Guimarães e quã.·se·tiãdadisse sobre o seu companheiro de infortúnio, Severo Gomes. Ainbos .
deiXaram a vida em companhia de suas mulheres, que sempre··
souberam amar. Ulysses era_ aquele homem que se dava por

Outubro de 1992

inteiro, e os- filhos de D. Mora.foram seus filhos, no carinho
e no amor, como se dele tivessem sido gerados.
Este é o meu preito a Ulysses Guimarães, à sua memória.
E digo-lhe, do fundo do meu coração: "Onde você estiver,
UlySSes, saiba que foi preciso sua motte para que todos, .sem
nenhuma exceção, reconhecess.em o seu valor em vida."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
·
palavra ao nobre Senador ~sar Dias._
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presideiíi~, Srs. Senadores, também gostaria, muito constrangido, de prestar a mi~
nha homenagem a Ulysses Guimarães. A sua morte trouxe-me
uma tristeza muito grande, especialmente porque fui levado
pelas mãos hábeis de Ulysses Guimarães ao PMDB. Em1988
ele esteve no meu Estado~ quando eu ainda_ era candidato
a vereador, e me convidou para que ingressasse no PMDB.
Preencheu a !flinha ficha de filiação e disse-me: Vereador
Césa~, ainda o verei sendo um grande político desta Nação.
SeiiiPre tive Ulys·s_es Guimarães como paradigma e o respeítava mUito. Recentemente, sabedor de minha convicção
presidencialista, preocupava-se com a minha posição no momento em que fôssemos aqui votar a antecipação do plebiscito.
Ulysses Guimarães acordou-me, há pouco tempo, com um
telefonema em casa e d~sse-me que gostaria de pedir, como
meu padrinho, o meu voto, para que púdéssenios ainda levar
ao povo brasileiro uma decisão favorável ao parlamentarismo.
Enfim, eu sempre conversava com ele em momentos difíceis
da minha vida política em Roraima, quando enfrentava a
oposição ao Governo, e ele me orientava.
Por último, na semana passada, quando o PMDB tomava
a decisão de participar ou não do Governo de coalizão de
Itamar Franco, fizemos urna reunião na casa do Senador Mauro Benevides e lá chegou UlysseS- Guimarães por volta de
meia-noite. Era seu aniversário. Nós o parabenizamos, e por
volta das três horas da manhã, todos cansados e com sono,
ouvimos Ulysses GuimarãeS, airida firme, dizer para Senadores e Deputados q~e só sairíamos dali quando tivéssemos
a n·ossa decisão, quando já estivéssemos definidos.
Realmente, fOi ele um homem de grandes méritos. Os
tÍ!!JlOs que recebeu da cidadania__ Q_rasileira, com.o o de S~.
Diretas, o de Sr. Democracia, foram merecidos. pois foi o
·
responsável pela ressurreição democrática deste País.
Hoje, compungiu-nos o seu afastamento, a sua mone.
~ão gosto de fafar sobre a niorte, porque me afeta muito,
e é com muita tristeza que vam:os amanhã, nesta Casa, receber_
os corpos do Senador Severo Gomes, do Deputado Ulysses
Guimarães, de D. Mora e de D. Henriqueta Gomes.
Gostaria, por fim, de compartilhar com todos os Senadores, com o povo brasileiro e, em especial, com o povo de
Roraima, qUe represento nesta Casa, os meus _septimentos,
e de dizer qu_e perdemos dois grandes e honrados homens
da política nacional, o Senador Severo Gomes e o Deputado
Ulysses Guimarães. _
_
__
·
E eu, que estou ainda numa fase embrionária da minha
atuação na vida política nacional, tenho corno orientação a
força, a atração, o magnetismo que Ulysses Guimarães deixou
neste Congresso Nacional, deixou neste cenáculo democrático
que·é a Câmara dos Deputados, ciiie é o Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro } - Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
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O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente) Srs. Senadores, em nome
da Panu.ba desejo, também, exaltar a memória de Ulysses
Guimarães.
A Nação encontra-se siderada pela tragédia que sobre
ela se abateu. A morte do Deputado Ulysses Guimarães,

do Senador Severo Gomes, de D. Mora, de D. Henriqueta
e do comandante do helicóptero constitur pefda que não será
preenchida em nossa Pátria.
O Dr. Ulysses Guima-rães dístiDguiti.:..se na \•iâa pública
brasileira como a encarnação da decência, da dignidade e
da honra. Caracterizou _a _bravura, o destemor. ASsinalou a
sua passagem como Deputado, como político, como estadista
pela afirmação de idéias, pela defesa de programas, pelo compromisso com os destinos brasileiros, a lu.ta péla restauração
democrática como Presidente do. MDB; a anticandidatura;
o desafio ao regime militar, ao reclamar, em nome da Justiça,
a anistia; a campanha pela.AsSenibléia Naciori"al Constituinte;
o esforço sobre-humano pela reconquista das Diretas· Já; a
Presidência da Assembléía Nacional Constituirite, em que póde revelar-se em toda a sua dimensão, em toda a sua grande-za
à admiração do povo brasileiro; a energia com que conduzia
os trabalhos; a marca da sua presença pessoal, do seu carisma,
do seu magnetismo em cada um dos seus dispositivos que
conformam nossa Carta Magna; a disposição permanente de
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Morre
com ele Severo Gomes, outra grande figura
da vida pública brasileira: ex-Ministro, ex-Senador, homem
de_ príncípios inabaláveis, desafiando a moda das opiniões,
mantendo firmemente os fundamentos da sua atividade política e defendendo os valores da nacionalidade; enfrentando
a arrogância dos credores externos, do capital estrangeiro·;
lutando, brigando para que o País se construísse democraticamente e se realizasse na plenitude do progresso e desenvolvimento com absoluta preservação da sua soberania. Severo
Gomes, o nacionalista; Severo Gomes, o homem público.
À sua ausência vem somar-se a de Ulysses, para que a tristeza,
de uma vez por todas, se abata sobre o Brasil. Homenageemos
a sua esposa, D. Henriqueta, e chore_mos juntos neste momento o lu_to que cobre o País.
Direi para concluir, Sr. Presidente, que Ulysses não morreu e estou certo de que repito outros Senadores. Ele permanecerá na memória do povo brasileiro, nã. memória desta
ge:r:ação, na memória da posteridade. Será sempre reverenciado como a expressãO mais legítima da nacionafidade_!

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
prorroga a sessão por mais vinte miilufoS:
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pronuncia o segtiinh! discurso. Sem revisão do orador.)- SL_
luta.~·-Presidente, Srs. Senadores, falo por mim e pelo meu Estado
Di~r-se-ia.que o destirio cruel, nesse momento, desejaria
do Ceará.
punir o País por algum~ falta desconhecida, quando nos priva
Refiro-me a esSe quadro dramático, dia cinzento, dia
da sua convivência. Nesse momento, era essencial a particide tristeza intensa que tOma de roldão a Nação brasileira;
pação de Ulysses, na hora da crise, na hora em que as institui- dia em que perdemos pessoas da maior importância, inclusive,
ções reclamam consolidação, quando a democracia brasileira
um ex-integrante desta Casa, o ex-Senador Severo Gomes,
vive o abalo desse formidável processo de impeachment. Nun- cujo mandato foi ConCluído há tão pouco t~mpo. E é pos_sível,
ca, como agora, se fazia necessária a aÇão de Ulysses.
ainda agora, sem muito esforço, vê-lo aqui, tão breve é o
Rememore-se o seu grito de adve~riCiil n-o íilstante em instante de quaDdo se retirou desta CaSa para outras missões
que o Supremo Tribunal Federal decidia intervir no processo
de sua vida.
de impedimento do Chefe do Poder Executivo na Câmara
Severo Gomes, nesta Casa, foi uma pessoa exemplar,
dos Deputados. A coragem de Ulysses ao desafiar o próprio
inclusive atuando dentro da linha dos seus conhecimen!os;
Supremo Tribunal Federal -desafio que-lhe valeu editoriais
pessoa que teve graves preocupações com a dívida externa,
contrários nos grandes jornais, que lhe valeu a crítica de adver- _ que marcou pela preocupação diante da política económica
sários e mesmo de companheiros. No entanto, quanta oportunacional; pessoa de grande responsabilidade e que, por isso
nidade em suas palavras!
mesmo, queria encontrar soluções sociais para este País.
Destemido, intirnorato, Ulysses estava.a argm:nentar soFoi um companheiro elegante e douto, uma pessoa sadia
bre a soberania do Poder Legislativo, sobre o caráter privativo
no trato, uma pessoa amiga na convivência com esta Casa.
da competência da Câmara e do Senado para julgar o impeachE no momento em que desaparece_ tão tragicamente, _ao lado
ment. Quein o subsifi:.iiirá? Quem poderá empunhar as bandeide sua mulher, nesse acidente com um helicóptero, a tristeza
ras que foram a razão da sua vida? A luta pelo parlamené a nota marcante hoje, no Senado Federal.
tarismo, a campanha que se avizinha, o plebiscito ... Ninguém,
Todos falaram e por certo serei eu. quem sabe, o último
certamente, ocupará o seu lugar por sua dimensão, por sua
orador desta sessão. Estava em Fortaleza e, ao vir do aeroestatura, por sua visão de estadista.
porto, segui diretamente para este plenário, onde me enconAssim, .a_ Nação- está de luto; o I?OVO pranteia Uly~ses
tro, porque aqui_tambérn queria dei~ar o meu registro.
Guimà-rães.'
_·
___ __ __ ___ ·____ _
-- Como será difícil apagar da paisagem daqui, e não apenas
Ao lado dele, D. Mora. constante refúgio onde_se abrigada Câmara dos Deputados, a figura de Ulysses Guimarães!
va, não só no repouso mas nas horas duras da vida política.
Quantas vezes, como Deputado, nos visitou e esteve numa
Companheira inseparável na luta, na luta de Ulysses peregrino
dessas poltronas da representação federativa; quantas vezes
deste País, cujo territ6rio -cruzOt;i tantas vezes em Campãnhas
foi chamado à Mesa para que a ilustrasse numa votação marinesquecíveis.
cante ... Parlamentarista que se tornou convicto nos últimos
O companheiro solidário, a palavra presente nos confr_on-- tempOs, aqui esteve acompanhando o posicionar-se do Senado
Federal. Conversou e, como houve o depoimento de César
tos partidários mínimos que se espalhassem
em qualquer
Dias, dedicou-se até a viabilizar uma votação favorá~iel para
parte deste País; Ulysses, na praça pública era u tribuno
a segunda emenda sobre a mesma _matéria,. uma vez que a
inigualável: tinha o dom da eloqüência, da palavra eletrizante
primeira emenda, a do nobre Senador José R1cha, fora derroque empolgava ea multidão; a palavra de fogo a condenar
tada por não alcançar o quorum necessário na votação de
o arbítrio, a pregar a liberdade. a justiça e a democracia.
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Nação brasileira, mediante a conscientizãÇão da sua juvensegundo turno. Então chegou a emenda da Câmara dos Deputude.
tados, e com ela toda \LIDa nova esperança ctessa· antecipação
Por isso, Sr. Presidente, o PMDB- creio eu·--:- não_
e dessa possibilidade que, por último, embalava os sonhos
do Deputado Ulysses Guimarães.
__
- -há de se desesperar .quando tomba um Tancredo Neves em
hora tão inoportuna; não há de se desesperar. agora, quando
0 fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores. é que os mais
morre Ulysses Guimarães, porque a vída humã.na é ·exataferidos neste momento somos todos nós, brasileiros, porque
mente essa mágica em que, de repente, as personalidades
não há menos feridos nesse embate do destino com a razão
s~ somam, as possibilidades se avultam unidas. As vozes parenacional. A razão que não queria perder Ulysses, a razão
cem uma voz só, como houve exatamente agora em que a
que não queria perder Severo Gomes; a ·razão que-·quer-·a
Nação, absolutamente uníssona, queria, numa verberação de~
preservação da vida humana, a preservação da familia, a premocráti~, a consumação de todos .os métodos previstos na
servação da vida dessas duas senhoras que partiram ao lado
Constituição, para salvar o_ país de um _caos maior e para
dos seus maridos.
repor o nosso pafs nos melhores_ trilhos que a História lhe
Foram muitas pessoas mortas, Sr. Presidente, e isso sensidestinou.
biliza a emoção nacional: os_dois profiSsionais -de vôo, os
Eu tenho a impressão, Sr. Presidente, de que se Ulysses
dois políticos e suas respectivas esposas.
G-uimãrães }louvesse parado há dez anos, já teria o seU lugar
Mas o PMDB, nessa história toda, é talvez b ente -malfena História.
rido_ por excelência, atingido no seu coração, _com as veias
Depois, como um desbravador, saiu fazendo outra históvitais alfinetadas pelo destino que se consumou no e_n_ta_n:le_cer
ria, _saiU recriando a própria História, ao contrário daqueles
de ontem! Na verdade, não é brincadeira o que esse partido
que são retirados das páginas da emoção nacional. Pessoas_
vem sofrendo, ao longo dos anos, em momentos históricos
que se portaram mal, e que apenas como n_otas negras aparemais marcantes; a mão do destino nos fere e nos desafia,
cerão ao lado das narrativas atinentes aos grandes _vultos.
e vamos adiante e nos afirmamos outra vez. Malferidos, o
Ulysses está em diversos momentos dessa _última República,
desafio agora é o PMDB encontrar os _seus próximos paSsOs
desse
último instante político vivido pela Nação brasileira.
sem os valorosos companheiros que já não estarão.
_A_s_u_a_trajetória, eLe a f~z brilhante. Mesmonos momen~
Sr. Presidente, uma coisa garanto: Sendo ou n_ão espiritos_ de grande escuridão, mesmo nos momentos em que os
tualista, sendo mesmo um materialista, o dífícil é matar uma
cães ladravam de encontro a ele, mesmo quando teve que
pessoa como Ulysses Guimarães. Quando o seu corpo estiver
protestar co~tra a Suprema Corte, Ulysses sempre foi luminodevidamente sepulto, quando o atestado de óbito resultar
so. Ulysses, o guerreiro e o pacificador, o homem de luta-,
elaborado com a identíficação do cadáver para a consumação
o soldado, o homem ~que parte para a batalha. Porém, acima
da tragédia, ainda restará de Ulysses toda_a_sua_grandeza,
de tudo, o homem Cheio de emoção, o homem que resiste
no seu exemplo de tantos_ e tantos anos, na sua luta desafiante
e ama, ama e resiste porque foi assim exatamente toda a
- como bem narrou o Senador Antonio_ Mariz - , na sua
sua vida. Mil qualidades serão declaradas para Ulyssses,_ ne_capacidade de organizar e de resistir-- cõrilç)_ bem disse o
nhuma inventada; nada será inventado, criado indevidamente.
Senador Wilson Martins. Aliás, cada qual disse alguma coisa
As doces mentiras, as doces revelações após· a morte, nada
marcante sobre a personalidade de Ulysses.
disso acontecerá a Ulysses. E_le tem.a sua própria trajetória,
Difícil é matá~lo, porque sempre haverá o_ que se dizer
pura e sadia, democrática e corajosa para ilustrar tudo o_ que
desse cidadão nos momentos mais graves da Nação. É como
fez como homem da política nacional, como poeta, como
se ficassem os seus gestos e suas_ possibilidades; é como se
escritor, como marido, como companheiro, um grande cidasua voz pudesse continuar sendo ouvida e seu protesto pudesse
dão.
continuar ecoando pelas montanhas do País. E como se foss_e __ _
St. Presidente, Ulysses foi, adm~ de _tudo, um cidadã_o
possível a esse homem seguir-se pelos que ficam ainda na
brasileiro-. Se for possível prestar-lhe uma homenagem mais
elaboração de novas batalhas!
sentida, que se inscreva abaixo do seu nome: O Cidadão,
Ulysses agora é "cara-pintada"; Ulysses agora é essa jupor_qu~ ele foi U!lJ homem consciente da cidadania brasileira.
ventude que está nas_ ruas. Quando outra vez esse povo se
SoUbe defendê-la quando atingida; souOe- recriá-la qu-ãTido
formar em multidão, quando outra vez a massa se concentrar
destruída; soube enxergar no povo a necessidade da definição
em praça pública, quando outra vez virmos essa gente brasida cidadania. Chamou a Carta Magn~_de Constituição Cidadã,
leira unida, de braços dados, levantando bandeiras de todas
m~s a expressão estava n.ele, porque sUa alma, sim,- é que
as cores e com todas as nuanças políticas e democráticas d~sta
era absolutamente cidadã.
Nação, havemos de enxergar naquele conjunto exatarirénte
Salve o Velho Guerreiro! Nós o veremos nas caras-pina luta, a personalidade de UlyssesGuimarães; e na voz daquela
tadas da j1J.ventude; já não o veremos aqui no seu porte varonil,
multidão, a voz do nosso Deputado, que tão tragicamente
na sua velhice tão bem enfrentada, na sua silhueta- tão bem
tem o seu corpo identificado na hora cm que estamos falando.
desenhada pelo tempo. Quem o desenha agora é a multidão,
É assim: a vida é um eterno desafio.~. A vida humana
é o povo nas ruas, ê O protesto, é a vigilância democrática,
é o ·seu p-artido fortalecido, é a marcha desta Nação para
não tem extensão para todas as grandezas da alma1 Por isso,
havemos sempre de acreditar que a alma é maior do que . a sua maturidade.
a existência humana, pois ela não cabe no calçndário de uma
Ulysses estará nos próximos momentos, Sr. eresidente,
vida humana. Nos setenta e poucos anos de Ulysses não cabe,
Srs. Senadores, lado a lado conosco, tirandq acordes da nossa
evidentemente, a grandeza do seu sonho, não cabe a gra~deza alma patriota!
:
do que queria ainda, não cabe a grandeza do que imaginou
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente:
para este pafs, nem cabe a juventude toda de cara-pintada,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
remoçando o velho, fazendo com que renasça nas gerações
que se organizam o ·sentido político do am_a_d_urecimento da palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragã().

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 14 8097

O SR. RONALD_O ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o - - nQ Senado Federal, tragicamente retirados do nosso convívio,
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ·no momento em que a Nação tanto necessita de suas presenças.
Srs. Senadores, falo em meu nome c cm nome do meu estado,
de um homem que o Brasil inteiro conheceu: Refiro-me a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
Ulysses Guimarães e ao ex-Senador Severo GOmes-. POderíarequerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
mos aqui falar horas e horas, dias e dias, sobre o homem
É lido o seguinte
Ulysses Guimarães e não chegarfamos ao fim. Sou de uma
geração que teve o privilégio de conviver com UlySSes GuimaREQUERIMENTO N• 7Si, DE 1992
rães, homem público sério, honesto e que só tinha uma preocuSr.
Presidente,
pação: Servir ao_ Brasil. Que será do Brasil depois de Ulysses
Requeremos, rios termos do artigo 199, do Regimento
Guimarães? QuC Sefá desta Nação depois do desaparecim~nto
Interno,
~ realização de Sessão Especial do Senado Federal,
do grande timoneiro, do grande político não só paulista, mas
em data a ser fixada, destinada a homenagear o Deputado
brasileiro?
Ulysses Guimarães; falecido em acidente aéreo. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não queria hoje ter
Sala das Sessões, 13 de outubro de 191;..2, - Humberto
a oportunidade de falar do passamento de dois grandes hoLucena - Marco Maciel --Antonio Mariz - Affonso C amarmens públicos que esta Nação teve a ventura de ter como
go - R011aldo Aragão - Coutinho Jorge - Nelson Carneiro
filhos: Ulysses Guimarães e Severo Gomes.
- Iram saraiva"...:.... Garibaldi Alves FilhO- Josaphat Marinho
Tive também o privilégio de, nesta Casa, ser colega do
- Chagas Rodrigues - Ruy Bacelar- Valmir Campeloex-Senador Severo Gomes. COmo apreridernos com a nacionaLucfdio Portela - Albano Franco . .;. . Eduardo Suplicy - César
lidade de Severo Gomes! .Como aprendemos com as suas conDias- Henrique Almeida- Esperidião Amin- Dirceu Car~
siderações cm defesa do Brasil, em defesa das riquezas nacioneiro - Jutahy Magalhães - Magno Bacelar - Lourival
nais, em defesa do homem brasileiro, em defesa .daquilo que _B__aptista - Ronan Tito -- Divaldo Suruagy - Almir Gabriel
pertence a esta Naçãol Severo Gomes, intransigente nas co- Meira Filho - Wilson Martins - João Calmon - Mário
missõeS, n-o-plenário, dava a todos nós a lição de nacionalismo,
Covas- Lavoisier Maia- Júnia Marise- Carlos Patrocínio
de defesa do homem brasileiro. Quero, também, render as
- Ney Maranhão -- João França- Pedro Teixeira.
minhas homenagens à sua esposa, D. Henriqueta.
E agora, Sr. Presidente, que será das outras gerações
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em votação.
que não vão ter a oportunida-de de pedir conselhos a Ulysses
OS Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer
Guimarães? Lembro-me bem da sua campanha à Presidência
sentados. (Pausa.)
da República -permita-me~ Sr. Presidente, relatar este fato,
Aprovado.
muito familiar -, quando um filho meu, pequeno, vibrava
A Presidên~ia fará cumprir à deliberação do Plenário.
a cada vez que via Ulysses na televisão. Era seu _f_ã incondi·O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
cional. Até hoje lembro-me quando ele dizia: '"Cadê Ulysses?
comunica que a reunião_ da Comissão Especial, marcad<:J. para
Ulysses não aparece mais na televisão?" Na _época, ainda
amanhã, às lOh, neste plenário, fica canc.elada,
muito pequeno dizia: "Eu votar em Olício. Olício é o meu
Nada maís havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
candidato." Essa crianÇa já gostava, já admiraVa o grande
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
· ·.
- -- _
brasileiro Ulysses Guimarães._
Hoje-, recebemos a trágica notícia-do seu desaparecimento -a seguinte
num desastre de helicóptero. Só o que nos resta- é cultuar,
ORDEM DO DIA
preservar e continuar com a lição que nos legou Ulysses Gui-lmarães durante toda a sua vida pública. Homem sem ambição,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que só tinha um objetivo: lutar por sua gente, pelo engrandeN' 76, DE 1992
· "·
·
cimento desta Pátda.
E aqui fica, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nossa
(Em regime de_ urgência, nos termos do art. 336, b, do
Regimento Interno.)
saudade: A saudade de Ulysses Guimarães e de Severo GoVotação, em turno único, do Projeto de Decreto Legismes, a saudade de D. Mora, companheira inseparável do
lativo nQ 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando HenriDr. Ulysses e a saudade de__o. Henriqueta.
Alguém já disse, nesta sessão, que Ulysses tin~a que
que Cardoso, que susta a aplicação do caput, do art. 13 da
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992, tendo
morrer assim, porque não envelhecia._Ulysses e D. Mora
tinham que acabar assim.
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Sellador
Hoje, lamentavelmente, a Nação chora, está de luto;
Manueto de Lavor, favorável, nos termos de Substitutivo que
oferece.
- a·Naç~o nunca vai esquecer a lição destes dois gr.andes esta·
distas brasileiros: Ulysses Guimarães e Severo Gomes:
-2Quero render as minhas homenagens às famílias desses
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
dois grandes brasileiros.
N' 73, DE 1992
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(lncluíndo em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
Votação, em turno ún1ç:o, do Projeto de Decreto Legiso requerimento. (Pausa.) Aprovado.
lativo n' 73, de 1992 (n• 107/91, na Câmara dos Deputados),
A Presidência associa·se ;lO Plenário n·a homenagem aos
que aprOva o ato que outorga conCessão à Jet -Radiodifusão
eminentes e ilustres brasileiros, Ulysses Guimaiães e Severo
Ltda., para explorar serviço d_e radiodifusão sonora, em onde
Gomes e suas esposas, com quem convivemos na Câmara
média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo
dos_ Deputados, na Assembléia Nacional Constituinte e aqui,
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PARECER favorável, proferido em Plenário Relator:

Senador Belo Parga.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N' 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nostennos do arL ;J;i3, parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto-de Decreto Legislativo n"' 74, de 1992

(n~
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127/91, na Câmara dos Deputados),

que aprova o ato que outorga permissão à Rádio _à Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüênci3 inodulada, na cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo
PARECER, favorável, proft:rido em Plenário, Relator:
Senador Beni V eras·. -4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N• 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia n'os termos do art. 353, pará-·
grafo único, do Regimento Interno.)
:
. Votação, em turno únícO,--do Proj~to dt; Decreto Legislal!vo n• 75, de. 1992 (n• 140/91, na Câlll3ra dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi~
ço de radiodífusão sonorâ na cídade de Muzambinho, Estado
de Minas Gerais, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: ·senador
Beni V eras.
-5PROJETO DE-LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991:COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do PrOjetO de Lei do Senado
n"' 318, de 1991~Complcmentar, de autoria 'do Senador Màúrício Corrêa, que determina os casos em qiie a-s forças estrangeiras possam transitar pelo territórío nacion'al ou-nele perma'necer temporariamente,' mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorizaçãO do Congresso Na-,
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciSO rv,· 49,
inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição Federal. tendo
PARECER, sob n" 285, de 1992, da Comissão .
- De Relações Exterlores e Defesa NaCional, favorável
ao Projeto com Emehdas que apresenta de n~s 1 a 3-CRE,
e voto cm separado do Senador Jarbas Passarinho.
-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 111, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Jlrt. 172", I,
do Regimento Interno.)
Votação, em turrio único, do Projeto de Lei do Senado
n9 111, de 1992, -de autoria do Senador Pedro Simón, que
dispõe sobre a nomeação dos presidentes das instituições _financeiras oficiais âe crédito do Governo f_ederal, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto e contrário à Emenda
apresentada perante a Comissão.
-7PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 62, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento_ Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: SenadorEsperidião Amin) que autoriza o Senhor
Presidente da República a contratar operação de crédito no
valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, destinada ao financiamento do Programa de Moder.nização TeCnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul.
-8REQUERlMENTO N• 735, DE 1992
.
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 735, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitarido, nos
termos regimentais, seja apensado ao ProjetO de Lei da Câma·
ra n• 59, de 1992, o Projeto de Lei do Senado no 336, de
1991, a fim de que passem a tramítar em cónjiinto. por trataM
rem de matérias que versam sobre o mesmo assunto.

-9REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 65, DE 1992
Discussão., em turno úníco, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer o• 303, c\e 1992) do.
Projeto de Decreto Legislativo n• 65, de 1992 (n' 78/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
de Emenda ao art. 50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, conclttído em Chjcago, em 7 de dezembro de
1944.
-10SUBSTlTUTIVO DA CÀMARA AÜ
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 226, DE 1983
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 226, de 1983 (n' 7.500/86,
naquela Casa), q'ue concede anisüá a dirigentes sindicais pilnídos com base na legislação trabalhista, tendo_
PARECER favorável, sob n' 277, de 1992, da Comissão
- De Constituição, Justiça e Cidadania. (Dependendo
da votação do Requerimento n~ 748/92, de adiamento da disC!JSSão.)
-li-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 9, DE 1990
DiscuSsão, errduinó úniCo, dó 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
ti"abalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providê'ncias, fendo PARECERES
-sób fi9 237, de 1992, da Comissão de~ :Educação, favorável, nos termos di:> substitutivo que apresenta; e
-de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e _cQntrário·ao substitutivo da Comissão de"
Educação. (Dependendo da votação do Requerimento n•
749/92, de adiamento _de. di~cuss~o.)_
-12-

.PROJJ;i"JO DE LEI DO SENADO
N' 112, DE 1991
(Incluído ~m Ordem do_ Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
·
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Ipiranga, centro de São Paulo, por uma área de 1.000 metros
quadrados, no Município de Cotia.
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encarriinham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
·
·
b) Requerimento n' 689, de 1992, no qUal o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao SenhorMinístro da Economia,
Fazenda e Planejarnento, informaçÕes- sobre o moD.ta-nte da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu -earneiro) - Está encerdívida externa das empresas estatais, nom-inando-as u:rria a
rada a sessão.
uma, discriminando o principal e juros venddos e vincendos.
(L_evanta-se a sessão às 20 horas_e22 minutos.)
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encaminham à Secretari3.-Geral da Mesa para as devidas providênATO DO PRESIDENTE
cias·
N' 395, DE 1992
'c) Requerimento n'696, de 1992, no qual o Senhor Senador JOÃO ROCHA solicita ao Senhor Ministro da Economia,
O Presidente do Senado Federal, no uso de 5:uas atribuiFaZenda e Planejamento, infOrmações, a serem fornecidas
ções regimentais e regulamentares, e de conformidade _com
a- delegação de competência que lhe foi outOfgada pelo Ato ·pefOB-aitco do BraSil S/A, atin"entes-ao Fundo de Participação
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e tendo em vista o que
PIS/PASEP.
consta do Processo n~ 013.599/92-5, resolve designar ÉDEN A
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamibiNIZ VIANNA, Técnico Legislativo, Área de Processo Lenhà.in à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providêngislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal
cias;
·
·
· ··
·
do Senado Federal, para responder pelo expediente da Secred) Requerim-ento- ri~' 697, de 1992, no qual o Senhor Senataria de Documentação e Informação, no período de 13-10-92
dor João Rocha solicita _ao Senhor Ministro da E~onQ111~a,
a 6-11-92, durante 0 afastamento da titular em gozo de fériaS.
Fazenda e Planejairi.eD.fO-; inioimações, a serem forrie-cidas
Senado Federal, 13 de outubro de 1992. --Sen_ador Maupela Caixa Econôinica Federal, atinerites ao Fundo de Pa_rticiro Benevides, Presidente.
pação- PIS.
·
··
·· ·
·
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamiATO DO PRESIDENTE
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênN• 396, DE 1992
cias;
O Presidente do Senado Federal, no uso tle suas atribuie) Requerimento n" 704, de 1992, no qual o Senhor Senações regimentais e regulamentares, c de conformiQ_ade com
dor Dirceu Carneiro solicita ao Senhor Miitístro-da Economia,
a delegação de competência que lhe foi óutórgaâa pelo Ato _ Fazenda e Planejarn.ento, esclá.recim-elltOs, a serem fornecidos
pela Caixa Económica Fe-deral, rela,tivos aos desemQolsos de
da Comissão Diretora n'? 2, de 1973, e tendo em vista o que
recursos financeiros .origill"almente previstos nos .contratos_da
consta do processo n" 013.598/92-9, resolye designar ÉDENA
DINIZ VIANNA, Técni Legislativo- Area de Processo LeCai~a Econômíca com as prefeituras, construtoras, Cohab
e entidades similares, no Estado de Santa Cãtarilla, no segungislativo, Classe "Especial", Padrão Ill, do Quadro de-Pessoal
do semestre de 1992.
·
do Senado Federal, para responder pelo expediente da Secretaria de Documerit3ção e Informação, durante o_s eventuais
Os_ presentes, ápós exame, aprovam a matéria e a en.catniimpedimentos da titular.
nha!TI à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênSenado Fede_ral, 13 de outubro de 1992.- Senador Maucias·
ro Benevides, Presidente.
---"""0_ Requerimento n~ 705, de 1992, no qual o Senhor Sena17, REUNIÃO ORDINÁRIA DA
dor João Rocha solicita ao SenboroMiriistro âo Trabalho e
COMISSÁOODIRETORA REALIZADA
da Administração, informações sobre o Orçamento Anual
EM 22 DE SETEMBRO DE 1992
de Alocação de Recursos, em consonância com as políticas
de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura
Às onze horas e trinta minutos do dia_ vinte e dois de ____ urbana, do Conselho Curador do 'FGTS, na forma do art.
setembro de um mil novecentos e noventa e dois, reúne-se
5" da Lei o" 8.036; de 1990.
a Comissão Diretora- do Senado Fedcr:al, na Sala de Reuniões
Os presentes, após exame, aprovam a matéría e a encaminhal!l à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênda Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Cõsta,
cias;
Primeiro Vice-Presidente; Carlos Alberto De'Carli~ segundo
g) Projeto de Resolução que dá competência à Comissão
Vice-Presidente, Dirceu Ca:rnejro_, Primeiro Secretário; SaldaDiretora para promover ajustes de vencimentos dos servidores
nha Derzi, Terceiro Secretário; e Meira Filho, Suplente.
do Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os ExApós discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam
celentíssimos Senhores Senadores Márcio Lacerda, Segundo
0 _ respectivo projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral
Secretário, e Iram .Saraiva, Quarto Secretário.
da Mesa para as devidas providências;
O Senhor Presidente dá início à reunião e submete ao
h) Processo n" 004410/92-0, em que servidores filiados
exame dos preSentes, as seguintes matérias:
aó -Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, requerem a
a) Requerimento n<> 68'8, de 1992, no qual o Senhor Senasua extinção.
_
É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relador PEDRO SIMON solicita ao Senhor Ministro da Previciência Social, informações sobre transações comerciais envoltara matéria.
-vendo imóveis da Previdência Social, notadamente sobre a
-- Em seqüência, o Senhor Presidente concede a palavra
permuta de um terreno de 267 metros quadrados, na Avenida
ao Senhor SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, que devolve

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
112, -de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano; t~ndo
PARECER, proferido em Plenário; Relator: Senador Almir Gabriel, favorável nos termos do Substítutivo que ofer-eCe.
n~
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a vista do Processo· n"' 020556/91-8_, com voto em separado,
em inteira concordância cornos termos_do.Parecer-d9 Relator,
S_enador Alexandr:e_Costa.
A seguir, o Se:nhor J>resi:Jente concede a palavra ao Senhor PRIMEIRO SECRETARIO, que leva ao exame dos
presentes, os seguintes assuntos:
___
a) faz uma exposição acerca das deficiências da garagem
do Anexo II, notadamente no que se refere à insuficiência
de vagas para os Senhores Senadores..
A Comissão Diretora, após discussão, credencia o Senhor
PRIMEIRO SECRETÁRIO para trazer uma soluçãQ para
0- problema e, também, quanto às providências relativas ao
mal estado de conservação dqs ye_ículos do Senado Federal;_
b) Projeto de Resolução que "'estabelece a estrutura adR
ministrativa bá~ic.a do S.enado f~deral e c{á outras prov~dências".
.
Após debates_, os presentes aprovam a matéria e assinam
o respectivo projeto, que é encaminhado à Secretaria,RGeral
da Mesa para as devidas providências;
c) Parecer favorável ao Processo nQ 009.805/92.:3, n.o qual _
a Grande Oriente do. Bré\sit, instituição d~ utilidade pública,
de caráter filantrópico_, requer a doação de bç:ns. i_nser'{íyeis ..
do Senado Federal.
Após discussão, o parecer é aprovado;
d) Parecer fav_orá~e,l ao pedido de ressarcimento de Q.es. pesas médico.-hospitalares, formulado pelo ex-Senador José
Bernardino Lindoso (P_roccsso n"' 010452/92-3).
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Após discuss_ão, o parecer é aprovado.
e) Parecer ao Processo_ no;> 007962192-_4, que trata da lq_cação de terminais celulares portáteis.
A Comissão Diretora,_ após discussão, aprova o parecer
que, consideran_do a \nexistên,eia de recursos, sugere que se
aguarde dotação orçamentária suplementar;
f) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "compõe
o quadro funcional do Centro de Desenvolvimento de RecurR
sos Humanos do Senado Federal (CEDESEN), ~os termos
do art. 13, da Resolução nQ 124, de 1987".
A proposta é debatida e o Senhor Segundo-Vice-Presidente solicita, e lhe é concedida, vista da matéria;
g) Processo n"' Olr331/92--5~ em que o Senhor Se~ador
João Rocha requer reembolso complementar do ressarcímento de despesas médicas solicitado no Processo__n9 009885!92R7.

O Senhor Terceiro··secretário é de.sign~do para relatar
3:_ qiatéri3. _e, de imediato, apresenta parecer oral favorável,
que é- aprovado pelos presentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reuÍlião, ás doze horas .e tr,nta 'ljlinutos, _"pelO
,q_ue eu, MANO~L VILELA DE_MAGAL_HAES, Oit:etorR
Geral e Secretário da ComiSSao Dhetora, lavrei-a_ presente
Ata que, def>àis·· de aSsinad·a ,pelo Senhor Presidente, .vai ~
publicação.
_
~
_~_
Sala da Comissão Diretora, 22 de setembro de 1992. ---Sepador Mauro Benevides, ~residente.
_. '
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 204• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO
DE 1992

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•' 331 e 332/92 (n~ 647 e 648/92, na origem), de
agradecimento de comunicações.-

1.2.2- Ofícios do sr~ J9MSecretário da Câmara dos
Deputados
- N"' 224/92, comunicando a exclusão do-arquivamento do Projeto de Lei do Senado n 9 106/82, que acrescenta
parágrafo ao art. 9'f da Lei n~ 6.708, de 30 de outubro
de 1979.
- N>' 225/92, comunicando a exclusão do arquivamento da Proposta de Emenda à Constih1ição rii! 6; de 1991,
que dá nova redação à letra b do inciso X do § 2• do
art. 155 da Cónstitl.!ição Federal.
.
- N~ 226/92, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n" 347/89, que define conta a me-mória
nacional.
- N" 227/92, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 1191, que dispõe sobre a utilização
de saldos em cruzados novos retidos. 3.o .Banco .Central
do. Brasil, para pagamento de débitos junto aos· Governos
Federal, estaduais e municipais, e dá outras providências.
1.2.3 - Requerimentos
- N~ 752/92, de autoria do Senador Raimundo Lira,
solicitando licença ·para ausentar~Se dos trabalhos da Casa
durante os dias 15 e 16 de outubro do corrente ano. Aprovado.
- N" 753/92~ de autoria do Senador João Rocha, solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
informações que meneíónâ.
o·

.

.

.

•

-

-

- -

1.2.4 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício no S/49/92, da Prefeitura
Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, solicitando
autorização para contr~tar operaçã() de çrédito_. para os
fins que especifica.
-Recebimento. do Ofício no 1.973/92, do Presidente
do Banco Central do Brasil. referente ao Ofício n" S/39/92.
1.2.5 - Discursos do Ex.Pedierite
·
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Problemática. fiscal e governabilidade. Manifestação contrária à implantação do Imposto ~obre Transações Financeiras.
SENADOR NELSON CARNEIRO- 80 anos do
jornal A Tarde, de Salvador. Voto de pesar pelo falecimento do ex~Senador Aarão Steinbruch.
··SENADORES NABOR JÚNIOR, MÁRCIO LACERDA E DARIO PEREIRA Homenagem póstuma ao
Deputado Ulysses Guimarães.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Hom~nagem póstuma ao Deputado Ulysses Guimarães .e ao
ex-Senador Severo Gomes.
- ·
CERDA E DARIO PEREIRA- Homenagem póstuma
ao Deputado Ulysses Guimarães.
1.2.6- Comunicações da PresidênCia
. -Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
Convocação de sessão conj1inta a realizar-se hoje, às
19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.7- Requerimento
- N;> 754/92, de autoria dos Senà.dores Nelson Carneiro e Chagas Rodrigues, solicitapdo homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Aarão Steinbruch.
Aprov~do, após usarem da palavra os Srs. Áureo Mello
e Chagas Rodrigues.
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Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adm.iniatrativo
LU!Z CARLOS BASTOS
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FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
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1.3- ORDEM DO DIA _ _ __
-Projeto de Decreto_Legislativo n~ 76/92. que susta
a aplicação dO caput do art. 13 da Lei Delegada n9 13,
de 27 de agosto de 1992. Extinção da urgência, nos térmos
do Requerimento n' 755192.
___ .- - ~ ~ .~ ~
-Projeto de Decreto Legislativo n'73192 (n' 107191,
na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga

concessão à Jet-Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de .radiodifusão soriora, em onda média, na Cidade de
Teresina. Estado do Piauí. Votação adiada por falta de'
quorum, após usarem da palavra os Srs. Jutahy Magalhães,
Esperidião Amin, Nelson Wedekin e Chagas Rodrigues.
-Projeto de Decreto Legislativo '1'74192 (n' 127191,
ria Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio a Voz de São Ped_r_o Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüéricia ni.Oâulada,
na Cidade de São Pedro. Estado ele São Pc;ulo. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 75192 (n' 140191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato _que renova
a concessão outorgada à Sociedade Rádio RQ.ral de Muzam.binho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falt~ de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 318/91-Complementar,
que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar-pelo território nacional ou.nele permanecer
temporariamente, mediante permissão do Presidente da
República, independente da autorizàção d,o Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts, 21, inciso IV,
49, inciso II e 84, inciso XX~I, da Constituição Federal.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Seriado n'lll, de 1992, que
dispõe sobre a nomeação dos preSi'dentes das instituições
financeiraS ofidais de Ctêdito do governo federal. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução rt 62192, que autoriza o Senhor Presidente da República a contratar operação de crédito no valor equivalente a até oitenta milhões c;le dólares
·norte~amertcanos,-Jtirtto-

ao -sanco--Jnterame_ricamJ-de De"'

senvolvimento--BID, destinada ao finandanlento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária da
Região Centro-Sul. Votação adiada por falta de quorum.

Tiragem 1.200 exemplares

_:-Requerimento n~' 735/92, de autoria do Senador Pedro Simon, solicit~ando que seja aperisado ao Projeto de
Lei da Câmara n~ 59!92, o Projeto de Lei do Senado n\' .
33/91~ a fim de que passem a tramitar em conjunto, por
tratarem de matérias que versam sobre_o mesmo assunto.
Votação adiada por falta de quorum.
- Redação final do Projeto _de Decreto Legislativo
n' 65192 (n'78191, na Câmara dDs~Deputados), que aprova
o texto do Protocolo de Emenda ao art. 50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil I0t.~rii~C-ió031, concluí4o em Chicago~, em 7 de dezembro de 1944. Aprovada. À promulgação.
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senadon' 226183 (n' 7.500186, naquela Casa), que concede anistia a dirigentes sindicais punidOS com base na legislação
trabalhista. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de
quorum para votação do Requerimento n9 748/92.
-Projeto de Lei da Câmara n' 9190 (n' 4.432189, 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. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para
votação do Requerimento n~' 749/92. ,
-Projeto de Lei do Senado n' 112191, que determina
a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano, _Discussão encerrada, ficando
a vótação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Sentimento de pesar
pelo desaparecimento do Dr. Ulysses Guimarães, doex-Senador Severo Gomes e toda a comitiva, ocorrido etn de_sastre aéreo.
SENADOR MARCO MACIEL- 50 anos do Banco
Nacional do Norte S.A. - BANORTE. Transcurso do
"Dia Internacional para a reduçãO dos Desastres Naturais".
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Homenagem ao Deputado Ulysses Guimarães.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Processo de
amadurecimento democrático _brasileiro.
---~ __ :SENABGR-HUG0:NAPÜLEÃO -.Nota da Co-mis~

são Executiv3. Nacional do PFL, de consternação. com o
desaparecimento do Deputado. Ulysses Guimarães, do. exSenador Severo GoD;Ies ~ demais_víti~as do acidente a~reo.
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SENADORA JÚNIA MARISE -Movimentos estudantis e populares pela democracia no Brasil.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 205• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO
DE 1992
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N' 756/92, de autoria do Senador Esperidião Amirt,
SOlicitando inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n 9 50/92~ cujo prazo-i:ül.ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania já se aCha esgotado.
-N"' 757/92, de autoria do Senador_ Onofre Quinan,
solicitando ao Banco Central, por intermédio do Ministério
da Economia e Fazenda de informações que menciona.
2.3- ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição n' 7, de 1992 (n'
82191, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29
da Constituição. Apreciação adiada para o último item da
pauta, após usarem da palavra, no encaminhamento da
votação do Requerimento n"' 758/92, os Sis. Pedro Teixeira,
José Fogaça e Chagas Rodrigues.
Parecer da Comissão-de Relações Exteriores_e pefesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 246, de 1992 (n' 255/92,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Félix Baptista de Faria, Ministro de Primeirã Classe, na
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o ·cargo de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica
da Mauritãnia. Apreciação em sessão secreta.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n9 296, de 1992 (n9 567/92~
na o,rigem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do. Senhor_
Ruy Antônio Neves· Pinheiro de Vasconcellos, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Popular de Angola, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São
Tomé e Príncipe. Apreciação em sessão secreta.
Parecer da ComissãO de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 303, de 1992 (n' 582192,
na origem); pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Agildo Sélios Moura, Ministro de Segunda Classe, de Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago. Apreciação em sessão secreta.
Parecer da Comíssão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n' 308, de 1992 (n' 592/92,
na origem), pela qual o Senhor Preside_nte da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Luiz Orlando C3rone Gélio, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Noruega,
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exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Islândia. Apreciação em sessão secreta.
Pàrecer da Comissão_ de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n• 309, de 1992 (n' 593/92,
na origem), pela qual o Senhor José Nog_ueira Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira <;le Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Cuba. Apreciação em sessão secreta.
Parecer n9 269, d.e 1992, da ComissãO de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 258, de 1992
(n' 266/92, na ·origem), pela qual o Senhor Presidente da
República ·submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor José Calixto Ramos, para ser reconduzido ao cargo
de Ministro Classista Temporáríó~ representante dos Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para
o triénio de 1992_ a 1995, na vaga decorrente do término
da sua investidura. Aprovado.
Parecer n9270, de 1992, da Comissão de ConStituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n~' 259, de 1992
(n~' 267/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor José Francisco da Silva, para ser reConduzido ao
cargo de Ministro Classista Temporário,. representante dos
Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho,
para o triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da sua investidura. Aprovado.
Parecer n9 274, de 1992, da_COmísSão de- Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 260, de 1992
(n'268/92, na origem), pela qual o Serihor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Afonso Celso Moraes de Sousa Carmo, para ser
reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temporário,
representante dos empregadores, junto ao Tribunal Supe-rior do Trabalho, para o triénio de 1992 a 1995, na vaga
decorrente do término de sua investidura. Aprovado.
Parecer n9 275, de 1992, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 261, de 1992
(n 9 269/g2, -na--õrigemJ,-pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do 'Senado a escolha do
Senhor Osório Coelho Guimarães Filho, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, junto ao Tribunal
Superior do T!abalho, para o triênio de 1992 a-1995, na
vaga decorrente do término de sua investidura. Aprovado.
Parecer n9 299, de 1992, da Comissão de Coristituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n 9 297, de 1992
(n 9 570/92, na origem), pela qual o Sênhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor_ Adhemar Ferreira Maciel, para exercer o cargo
de Ministro do SupeJiorTribunal de Justiça, na vaga decorrente 'da aposentadoria do Ministro Carlos Augusto Thibau
Guiq~arães. Aprovado.
Parecer n9 300, de 1992, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 298, de 1992
(n"' 571/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Dout'or Jndalécio Gomes Neto, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo do Ministro Marco Aurélio
Giacomini. Aprovado.
Continuação da apreciação da Proposta de Emenda
à Constituição n"' 7/92 (n9 82791, na Câmara dos Deputa-
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dos), que altera o art. 29 da Constituiçáo Votação adiada
por falta de quorum.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOÃO FRANÇA -Apoio àcqação do.
Ministério do Meio Ambiente. Conclamando o Senado
a aprovar a Proposta de Emenda a Constituição n"' 6192,
de autoria de S. Ex•, que prevê a participação do Congresso
Nacional na demarcação de áre,as indígenas.
SENADOR PEDRO SIMON- Resposta do Sr. Secretário-Geral da Presidência, Marcos Coimbra, ao Requerimento n? 538192, de autoria de S. Ex•, de construção
de heliporto particular na residência do Sr. Fernando Collor. Resposta do Sr. Ministro da Saúde, Adib Jatene, ao
Requerimento n 9 407/92, de autoria de S. Ex\ a respeito
da construção de hospitais e centros de saúde a partir de
1990.
. .
2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária, a realizarwse
hoje às 19 horas e 52 minutos, com Ordem do f>{á ci_ue
designa.
2.4- ENCERRAMÉNTO
3- ATA DA 206• SESSÃO, EM.I4 DE OUTÚ!iRO
DE 1992
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requeriment.o
- N(> 759/92, de urgência para o PrõretO d,e :ç..ei da
Câmara n(> 42/92, que altera a composição e a organiza~ão

'

interna do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região,
com sede em São PaulowSP, e dá outras providências.
3.3- ORDEM DO DIA
~edação final do Projeto de Decreto Legislativo n(>
70/92 (n' 171/92, na Câmara dos Depuüidos), que aprova
o. texto do Estatuto Orgânico do Instituto Internacionãl·
para a Unificação do Direito Privado --UI~IDROIT, adow
tado em 15 de março de 1940. Aprovada. A promulgação.

3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dià

-Projeto de Lei da Câmara n• 42/92, em regime de
urgência nos ter~os do Requerimento n(> 759/92, lido no
Expediente da present~ .sessão. Aprovado, após parecer
de plenário favorável. A sanção.
3.3.2- Designação da Ordem do .Dia da próxima sessão
3A- ENCERRAMENTO
4- ATOS DO PRESIDENTE . . .
N• 170, 536, 622 e' 693/91 (ApostiJas)
5- PORTARIA DO I• SECRETARIO
N' 58, de 1992

6MESA
OIRETORA
.
..
;

.

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

DE COMISSÕES
PERMANEN·
TES 8- COMPOSIÇÃO
.
.. .
.
.

Ata da 204a Sessão, em 14 de outubro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni V eras, Nabor Júnior e Aureo Mello
ÀS14HORASB30MINUTOS,ACHAM-SBPRBSEN·
TF-8 OS SRS. SENADORES:

· · O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. SenadOres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

Afonso C'..amargo - Albano Franco - Alufzio Bezerra Amir Lando - Bello Parga - Beni Veras - Carlos Patroefilio
-Chagas Rodrigues- Cid Saboia de Carvalho- Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - FrancisEXPEDIENTE
co Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto LuceMENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
na- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Pa&'lllrinho
- João Calmon - João Roeha - Josaphat Marinho - Josê
N" 331 e 332, de 1992 (n• 647 e 648/92, na origem)
Eduardo - Josê Richa - Josê Samey - Júnia Marise - Jutahy 1e 8 do corrente mês, de agradecimento de comunica~ões,
Magalhães- Lavoisier Mala- I..ourival Baptista - Lucldio Por- :eferentes às matérias constantes das Mensagens CN n95 40
tella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel '41, de 1992.
- Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
Filho - Moisês Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
Nelson Wedekin - Odacir SOares - Onofre Quinan - Renaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonlo Vilela FiN~ 224/92, de 13 do corrente, comunicando a exclusão
lho- Valmir C'.ampelo - Wilson Martins.
do arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 106, de
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1982 (no;> 8.579/86, naquela Casa), de autoria do Senador Ita~
mar Franco, que ac_rescenta parágrafo ao art. 9!> da Lei n 9
6.708, de 30 de outubro de 1979;
...
·
No:> 225/92, de 13 do corrente~ comunicando a, exclusão
do arquivamento da Proposta de Emenda à ConstHuição n"'
6, de 1991 (n' 75191, naquela Casa), de autoria do Senador
Garibaldi Alves Filho e _Qutros senhores senad9res, _que dá
nova redação à letra b do inciso X do § 2? do art. 155 çla
Constituição Federal;
_ ___
N~' 226/92, de 13 do corrente, comunicando o arquiva~
mento do Projeto de Lei do· Senado n' 347, de 1989 (n'
4.88519.0, naquela Casa), de autoria do Sena.dor Jamil Haddad,
que define criine contra a memória naCional; e
N9 227/92, de 13 do corrente, comunicand9 o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 1, de 1991, (n' 10191,
naquela Casa), de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
dispõe sobre a utilização de safdos em cruz~çlos _nq_y9s _retidos
no Banco Central do Brasil, para pagamento de débitos junto
aos governos federal, estaduais c municipais, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 bxpediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que· será lído pelo Sr.
1"' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 752, de 1992
Requeiro a essa Presidência, nos termos do ã:rt. 43, ínciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal, concessão de
licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa, tendo em
vista viagem ao Estado de São Paulo, durante os_ dias 15
e 16 de outubro em curso, quando assistirei à posse_do novo
Presidente da Fenabrave e à Abertura do XVII Salão .do
Automóvel.
Sala das Sessões, -14 de outubro de 1992. '"'7.Senador
Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença, nos termos_éio Regimento Interno.
Sobre a mesa, re~uerimcnto que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 753, DE 1992
Nos termos do disposto no § 2" do art. 50 da Constituição
Federal, no inciso I do art. 215 e no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal requeiro ao Senhor Ministro_ de
Estado da Economia;- Fazenda e Ptanejamento as seguintes
informaçõeS e esclarecimentos _sobrç: as aplicações do Fundo
Constitucional de Financiamentos do Norte __-_f'NO e do
Banco da Amazónia - BASA:
1. Montante das aplicações dos recursos do FNO_. atualizado em dólares comerciais, por se to r de atividade, individualizando cada Estado da região Norte, ano a ano, desde 1988
até o mês de setembro de 1992.
. .
..
.. ,
2. Montante dos_ recursos _recebidos pelo FNO, de 1988
a 30 de setembro de 1992, através de _transferências constitucionais atualizado em dólares comerciais;
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. 3. _Mpntante dos ren~_imentos auferidos pelo FNO, em
1991, atualizado em dólares comerciais;
..
- 4. Saldos (priilcipal e Jllros) atualizados em dólares comerciais, mês a mês c disponíveis no FNO no dia 1"' de cada

més no·período de janeiro de 1991 a setembro de 1992;
5. Relação por Estado da região Norte das 20 (viníe)
maiores liberações de recursos do FNO, atualizadas em dólares co_merciais, individualiza~J:dO os tomadores e o montante
dos" recursos para cadã
em que atividade"s -foram aíoCã.dos.
Relação dos 20 (vinte) maiores inádimplentes, por Estado
e de forma individualizada;
6~ _Mçmtante dos re_cursos__ de aplicações· em financiamentos já retornados ao patTimelniO do FNO, desde o ínício
das Operações até 30--9-92, ·atuafizãdo em dólares comerciaiS;
7. Quantidade e valor de projetas aprovados, por Estado e ramos de ativldade, aguardando a liberação da P parcela
dos recursos do FNO, em valores de 19 de outubro de 1992;
8. Montante de recursos do FNO, que ainda não foram
liberados, decorrentes de contra_tos de financiamento com parcelas já liberadas, por Estado e ramos de atividade, em valores
de 1' de outubro de 1992;
9. Montante dos pedidos de financiamentos ao FNO
ainda pendentês de estudo e análises, por Estado e ramos
de atividade, em valores de 19 de outubro de 1992;
. - 10. Montante das aplicações dos recursos do FNO, pOr
categoria de empresário (Micro, pequeno, médio e grande)
e por EStado, de 1988 a 30-9-92, atualizado em dólares comerciais;
11. Volume de recursos recebidos pelo BASA como
gestor e agente de repasse dos recursos do FNO, no período
de f988 até 30-9-92, atualizado em dólãres comerciais;
12. Aplicações do BASA, por Estado da região Norte,
realizadas com recursos próprios e de captações em empréstimos de curto, médio e longo prazo, atualizadas em dólares
comerciais;
13. Aplicações do BASA por Estado da região Norte,
especificando categorias de tomadores (micro, pequeno, médio e grande empresários), com base no saldo credor em __l9
de outubro de 1992;
_
_
___ _
14. Distribuição percentual dos empréstimos liberados
pelo BASA em 1992 e até o mês de setembro. nas regiões
Nor_te_, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do País;
15. Distribuição percentual das captações de todas as
fonteS de recursos feitas pelo BASA por regíão do País (Norte,
_Nordeste, Centro-Oes_te, Sul e Sudeste};
16. Agências bancárias e Postos de Serviço do BASA
em 30-9-92;
17. Pianos de expansão de agências do BASA em estudo. Em caso afirmativo, listagem das localidades e Esta-dos
pretendidos;
18. Gerências-Gerais ou Superintendências Regionais
do BASA por cidade/estado, com especificação de suas_ funções. Planos de abertura de novas Gerências/Superintendências e locais pretendidos.
-- 19. As análises de propostaS para liberação de recursos
do FNO são feitas sómente na" Agência Matriz de Belém do
Pará?
20. Qual o limite de alçada do Gerente 9-o,BASA.para
liberação de recursos do FNO em_ cada praça?
Senador João Roch_a.

um

O ~R. PRESIDENTEJMauro Benevides) - O requerimento ~Ido va1 à aprectaçao da Mesa Diretora, nos termos
do Reg1mento Interno.
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A Presidência fecebeil da Prefeitura Municipal de Arcos,
Estado de Minas Gerais, o Ofícío n' S/49, de 1992 (n' 118/92,
na origem), solicitando, nos termos da Resolução .n" 36, de
1992, do Senado Federal, autorização para contratar operaçãO
de crédito, para os firis que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EconómicoS.

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,--,A.Presidência recebeu do Presidente elo .Banco Central do BrasU
o Ofício n~ 1.973/92, de 9 do corrente, referente ao OfíCio
n' S/39, de 1992.
O expediente será encaminhado à Comissão.de Assuntos
Económicos, a fim de ser anexado à matéria a qUe se refere
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneii:o. -(P~usa.)
S. Ex\ neste momento, não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
(Pausa.)
·
S-Er' não se encontra em plenário neSte iristãnté.
O orador seguinte é o nobre Senador Ruy :Bacelar, a
quem concedo a palavra. (Pausa.)
S. Exa não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador _Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ também não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex~ igualmente não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóía âe Carvalho. (Pausa.)
Tainbém não _se encontra n_o plenário o Senador pelo
Ceará, Cid Sabóia de Carvalho.
·
Concedo a pa.Javra ao nobre Senador'Epitácio Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAF:ETEIRA (PDC- MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr .. Presidente, Srs. Senadores, quero
aproveitar a tarde de hoje para tratar de um assunto que
aflige toda a Nação, principalmente o nqvo Go_ver_no _que
agora se instala. Trata-se do problema fiscal que, solucionado,
poderá dar maior respaldo a uma governabilidade. Ou o Governo encontra _uma fQfrn.ª_ de ter uma receita que permita
efetuar sua despesa ou. então, vamos caminhar para patamares inflacionário& que vão lembrar a Nova República, que
vão criar dificuldades para o Presidente Itamar Franco.
Hoje, recebi o n"' 22 do jornal Momento Político, que
me entrevistou cuja matéria se- e-iiOOhfià na parte ée·ntral.
O jornal queria ouvir a minha opinião, principalmente a
respeito do Imposto sobre Transações Financeiras, e eu fui
muito cáustico. Parece-me que o- imposto desejado, que inicialmente seria o Imposto Único substituindo todos os outros,
é previsto, no projeto, na condição de apenas mais um imposto.
Eu diria que, na realidade, esse Imposto não tem nenhuma base humana para ser colocado. O Imposto sobre T(ansações Financeiras atinge todos os cidadãos.
O Imposto sobre Transações Financeiras só poderia funcionar, na realidade, enquanto houvesse inflação, porque todos levariam o seu dinheiro ao banco; nem que fosse para
passar uma noite e, posteriormente, pag"ai:ia:m o imp-osto,
pago- antes,também, pela pessoa que emitiu o cheque.
Então, na realidade, nós iríamos ter um_ imposto estabelecido pelo Governo, tuja filosofia seria essa: tirar" dinheiro
de quem tem, mesmo que tenha pouco. Ou seja, tirar dinheiro
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de quem é obrigado a gastar dinheiro para se alimentar, para
se tranSportar, para pagar contas de luz, água e aluguel
di;i c::asa.
Enfim, não há tentativa alguma de se receber imposto
daqueles que realmente utilizam os meios do Estado para
_defender aquilo que possuem.
Não estQu inovando, Sr. Presidente. Quando estudei Direito Romano, aprendi que, em Roma, o imposto era cobrado
sobre a riqueza. Os questores visitavam os proprietários tomátíóS ·e faziam u-m levantamento da riqueza, cobrando sobre
elas o imposto. Quem-pagava o imposto orgulhava-se disso,
porqhe ficava evidenciado que ele tinha status, que ele possuía
bens.
Com o capitalismo, os americanos inventaram essa coisa
formidável, que é Imposto sobre a Renda - não é sobre
a riqueza, é sobre a renda -seja ela uma renda que produza
riqueza, ou uma renda suficiente _apenas para a subsistência
da pessoa.
·
Aprendemos que a função do Estado é estabelecer as
regras, as normas de direito entre pessoas e entre pessoas
e coisas, ou seja, entre a propriedade e o cidadão.
Isso signífica dizer que o Governo é obrigado a defender
a propriedade, inclusive a improdutíva. É obrigado a manter
todos os mecanismos de polícia e de justiça para defender
uma fazenda, embora o bezerro que nela nasça esteja isento
do Imposto de Renda. O nascimento de um bezerro não é
renda, ou seja. não obriga o seu proprietário a pagar tributação, mas a defesa des_sa propriedade compete ao Estado, e
ao Estado cabe o ónus dessa proteção.
Isso significa, Sr. Presidente, que todos os mecanismos
do Estado estão na defesa da riqueza. O cidadão_ tem um
iate, viaja pelo mundo e,_ em cada porto, deve acionar o consulado, a embaixada, porque aquela embarcação é território
brasileiro. O iate não paga imposto, inas dá despe;sas ao Estado. Enquanto isso; o servidor público, que não tem nada
para ser defendido, a não ser seu emprego, de vez em quando
ameaçado pela suspensão da estabilidade, paga o Imposto
de Renda.
Ele sustenta o Estado para que o Estado defenda aqueles
que têm riqueza e que não pagam coisa alguma.
Preconizei na entrevista que concedi ao_MQmell.tO l"olítico
o exame de um imposto sobre a riqueza. Este sim, imposto
único. Desde que levantada a riqueza existente neste País
se saberia de pronto qual seria a taxa a ser cobrada dos proprietários dessa riqueza para a manutenção do Governo Feder~I,
dos governos estaduais e municipais. Então, o Governo estana
na obrigação de defender essas propriedades, coisa que, hoje,
faz sem receber nada em troca.
O Governo poderia, inclusive, direcionar a posse dessas
riquezas para o que fosse produtivo.
Então, diria; por eXemplo~ páfa argumentai", que a posse
de um maquinário agrícola produziria um imposto, vamos ·
supor, de 0,5%. mas se o maquinário fosse de produção de
cigarros o_~mppsto seria de 5%. Ele oscilaria na r,nedida em
que a ativídade foSse benéfica ou não para o povo brasileiro.
A terra não produtiva seria urna riqueza que pagaria mais
do que a terra que está produzindo soja, feijão, arroz etc.
Seda uma formã. de fotçar a ec::oilõniia para a produção.
Teríamos af urna maneira· de sair desse marasmo, encontrando uma fo.rma de dar mão-de-obra para muitos dos desempregados.
Dizia eu riessa reportagem qu-e "o povo brasileiro não
tem mais capacidade para aumentar a sua contribuição''. Seria
o mesmo que separar a matriz pai"a dar ao bezerro uma quanti-
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dade de leite cada vez menor, ou seja, para que o Estado
tivesse cada vez mais dinheiro para suas despesas. Chegaria
determinado momento em que o bezerro iria matar a matriz,
de tanto puxar o úbere vazio, porque ele precisaria de mais
e a matriz teria cada vez menos para alimentar o seu bezerro.
É nisso que temos que pensar' e nãó em criar impostos para
atender as nossas despesas. Precisamos criar novas formas
de produção para que tenhamos mais receita e, conseqüentemente, fazermos girar a máquina da Receita Federal. Isso
sem contar, evidentemente, com maior estímulo aos funcionários da fiscalização. O que tentou o Presidente Fernando
Collor, ora afastado, foi exatamente tirar do pessoal do Sindifisco as gratificações que tinham, não por exercerem as funções, mas por conseguirem aumentar a arrecadação por impostos que estavam sendo sonegados e que o pessoal do Sindifisco
descobrisse. É preciso que se faça isso e não, simplesmente,
criar mais um imposto que recairá pl'indpalmente sobre
aquele mais pobre, aquele que tem menos condições de vida
e que passaria a pagar sobre tudo o que ganha mais o imposto
de cerca de 0,5%; pag:ãr conjuntamente com a sua coqta de
água, com a sua co·nta de luz, com o aluguel ~e sua casa,
com o dinheiro que é retirad_o para o transporte. Sem levar
em consideração, Srs. Senadores, que os bancos não iriam
fazer isso de graça. Desses 0,3% pretendidos para o ITR.
apenas uma parte seria encaminhada ao_ Governo Federal,
porque os bancos iriam aumentar os seus serviços para o cálCu-:
lo, o débito na conta_do_correntista e o crédito ao Governo
Federal. Iria, riaturalmente, cobrar o seu próprio percentuaL
Na realidade, eu não pretendia fazer esse proriunciamentO. -o-e~- uma- enrrevista- ao --Momento -p-olrttco- ·e -,---ào" ·-re-ceber
o periódico, fiquei realmente muito feliz pÔr ver que a minha
colocação foi transcrita, eu não diria melhorada, mas o próprio
periódico procurou outros dados que, somados aos que citei,
mostra, de forma clara, inequívoca e evidente, que eu não
aceito e que me coloco contra qualquer tipo de imposto que
seja apresentado a este Congresso sem uma base pelo menos
humana de cobrar de quem pode pagar e não de cobrar,
aleatoriamente, no lançamento de um imposto que pode trazer
grandes repercussões na Imprensa, mas que não trará benefício para uma sociedade tão sofrida, tão exaurida na sua
capacidade contributiva, e que está a esperar por um milagre,
que dificilmente virá, o milagre de sairmos dessa perplexidade
em que estamos colocados, .um milagre que, se Deus quiser,
haverá de iluminar aqueles que estão hoje com as rédeas
do nosso destino.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte.
nobre Senador Epitácio Cafeteira?
O SR. EPITÃCIO CAFETEIRA - Com muita alegria,
Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- Estou ouvindo com muita atenção
o discurso de V. Ex• Eu já havia tomado conhecimento do
assunto abordado por V. Ex~, porquanto tive opOrtunidade
de ler no exemplar de o Momento Político que também recebi.
Quero declarar à Casa e à Nação que concordo com V.Ex~
na preocupação com relação a exaurir a força produtiva brasileira. O trabalhador é sempre penalizado, porque é o único
que contribui no contracheque, sem nenhuma possibilidade
de fugir à tributação; Como V. Ex~ também acreditamos
que, com a instalação de um novo governo, a volta da credibilidade da máquina administrativa, o que se precisa, realmente,
é fazer cumprir a legislação atual, cobrando_ dos sonegadores,
mas jamais penalizando o trabalhador, a classe média já tão
sofrida. Também não votarei, em nenhuma hipótese, Senador,
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qualquer criação de tributos que venha a agravar mais aind~
a situaÇão de penúria em que vive a grande população br~S1leira, enquanto os ricos e poderosos encontraii"! todos os meiOS
de fugír da tributação através de subterfúgiOS que todo o
País conhece, mas sobre os quais não é tomada qualquer
medida de repressão. Parabéns ã V. Ex~ e o nosso_apoio
eu discurso.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço ao nobre
Senador Magno Bacelar pelo apoio que dá à tese.
Na verdade, o Governo Collor se caracterizou pela tentativa de ser um governo de caixa. O importante ·seria não
gastar; o importa~te seria encontrar uma forro~ de .elimin~r
as despesas, princtpalmente aquelas com o functonahsmo publico. E as ameaças apareceram: fim da estabilidade; fim da
aposentadoria por tempo de serviço; redução das aposentadorias que aí estão; ou seja, caminhávamos para - e era
esse o desejo - a eliminação da despesa.
Inicialmente, o Governo foi mais violento; fechou o cofre
até mesmo para a colocação de recursos na_$ mãos dos produtores rurais. V. Ex~ se lembra, Senador Magno Bacelar, que
na administração de Zélia Cardoso de Mello fre_nte ao Minis- _
tério da Economia não houve verba para o finan~cíamento
da produção, e como resultado disso tivemos que importar
g;rão~.
_
_
O planejamento do Governo era exatamente partir para
a recessão, eliminar as despesas do Estado. De modo que
hoje chegamos a este fato inusitado:·o salário mínimo é pequeno porque o Governo não pode pagar mais. Não que as
einpresas nãO_ põsSãiii -pãgãr ~mais- ãó ~que- osaráno- mtnrmo.
podem; muitas podem e muitas pagam. O Governo Federal
é que não pode pagar mais que esse salário mfnimo, como
se ele realmente, correspondesse àquilo que a Constituição
determina: suprir as necessidades mínimas do trabalhador.
Toda Vez que é recuperado o poder aquisiiívõ através
de um FAS, acontece de nessa hora o salário chegar a 100
dólares; mas, antes do seu primeiro pagamento, com a desvalorização do cruzeiro, vale um pouco mais de US$ 70; até
que no quarto mês ele vale pouco mais'de US$ 30.
Hoje. ouvia o Ministro do Trabalho dizer: ~·Na África,
o menor salário é de US$ 100 ... " Pagar o que o Brasil paga
colOca o nosso País não no Terceiro Mundo, mas no_ Quarto
Mundo. Creio que devemos pedir a Deus que ilumine aqueles
qu~ vão_ cuidar da sallcle financeira deste ··País.
Sr. PreSídente, reforço a minha declar_ação ao Momento
Político sobre o imposto que acho ser o correto e que deve
ser pago exatamente por quem tem, que é o imposto sobre
a riqueza.
_
_
Eu mesmo, Sr. Presidente, tenho um carro importado.
Creio que meu carro tem que pagar mais iiD:posto do. que
um volkswagen, mais do que um carro naciOnal, pots só
tem carro importado quem pode teÍ' um carro importado;
só tem uma éasa em Búzios quem_pode ter uma casa _em
Búzios; só tem uma cobertura quem pode ter uma cobertura;
só tem uma grande fazenda quem tem recursos para pagar
o imposto que o Governo e os seus mecanismos devem receber
para defender essa riqueza. .
.
. _
Essa entrevista a respeito da mmha postçao contra o
Imposto Sobre Transações FinãD.ceiras., peço que sefa tra~s
crita nos Anais da Casa e que faça parte deste meu pronunciamento-; para se saber que estarei aqui na tn"buna, como .selhpr~
estive, na defesa daqueles que não podem dar ma~s de s~
do que já deram ao Governo; não podem dar mats de st
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do que já deram ao Brasil; diria até maís, çlo que _já lhe

tomaram.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA EM SEU DISCURSO:
QUEM PAGA IMPOSTO NO BRASIL SÃO OS MENOS
FAVORECIDOS
O Imposto sobre Transações Financeiras deve ter sido
concebido por alguém que nenhuma idéia tem da humanização
dos impostos. Por definição, mais especificaniênte-ao-Direiro
Fiscal, imposto é a prestação"- ou contríbu_ição devida pela
pessoa física ou_ jurfdíca, ao estado, para formação da receita
pública. O imposto é necessário põfque possibilita ao estado
saldar as despesas com os seus serviços e com a manutenção
da máquina estatal. Portanto, essa porção de dinheiro representa encargo permanente e geral com que o' cidadão contribui
para que o estado_realize_o bem çomurn. Isto é, devolva ao
cidadão, em bens e serviços públicos, a quantia paga em impostos.
_ __
__
Tais expressões_ sã_o do Senador Epitácio Cafeteira, do
Maranhão, que, em palestra com a reportagem, lembra que
o assalariado brasileiro está sujeito_ ao pagamento desproporcional de todos os impostos, principalmente do Imposto
de Renda. As camadas menos favorecidas são justamente
as mais pressionadas, concentr~mdo-se na classe média a força
do IR. Mostra Cafeteira: quem ganha até 10 salários (que
são 10% do total de contribuintes) paga 6,1% do total da
renda tributada, mas contribui com 11,5% da arrecadação._
Enquanto isso, diz o Senador, quem recebe acima de
100 salários mínirilos e detém 47% do total. dos salários, constitui apenas 15,4% do total dos contribuintes. E os que se·
situam na faixa entre 10 e 100 salários mínimos (que representam faturamcnto público correspondente a 46% dos salários) contribuem com 70% da arrecadação do Imposto de
Renda.
Mal-organizado - Para senador EPüáciO Cafeteira,
o pressuposto do sistema tributário nacional está mal-organizado. Torna-se impreSCindível ajustá-lo, á fim de _que se
ponha fim à prática -desaconselhável de haver ,pessoas ganhando pouco e pagando imposto alto em relação aos ganhos,
e pessoas que recebem muito _e pagam impoSto._desproporcional ao que percebem.
_
-O inlposto é contribuição obrigatória e co_ercitiva. Nesse particular, eStá a diferença da taxa qUe, mesmo sendo também contribuição, não tem caráter coercitivo", obrigatório,
porque é devida em contrapretação compensatória de um serviço recebido do Estado. Mas os encargos fis_cai_s_atualmente
lançados sobre as classes menos favorecicias precisam ser e_xaminada. O Brasil não precisa de ni.ais um imposto, carece,
isso sim, de humanização do sistema tributárió-;_de tal orderp.
que possa atender à manuteção da máquina estatal sem aniquilar faixas imensas da população.
Desenvolvimento- Para Cafeteira, o Governo deve partir, imediatamente, para a retomada do desenvolvimento. Deve prontamente acabar com o processo recessivo, cujos efeitos
são desalentadores para qualquer homem público. Diz ele:
-O Brasil de Collor preferiu o caminho recessivo. Portanto,
o .de produção baixa e de elevado contingente de des_empregados. Esta preferência é prejudicial porque o d'cladão sem
emprego fica em--estado de necessid_a_de, que _atinge a si e
toda â família. co~ a paralisação das atividades produtivas,
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a_conseqüência é a redução do produto interno, que traz em
_companhia a queda de arrecadação e o_ declínio da riqueza
do País~ O Brasil_ precisa largar a loucura da recessão e partir
para o desenvolvimento, produzir bens que atendem à sua
população e às exportações.
Tirar de onde não tem - Entende o Seó.ador Epifácio
Cafeteira que, estando o País coin enorme contingente de
desempregados e com trabalhadores que recebem salário de
fome, não há como pensar-se em majoração de tributos. Tirar
mais e mais dinheiro da "poupança" popular exaurida, é como
forçar-se uril bezerro a dispor de menos leite, ante a necessidade de vender mais o produto para obter-se recursos financeiros de manutenção. Vai chegar ao ponto de obrigar o bezerro a forçar O úbere da vaca ao extrc;:mo do sangramento
e morte tanto do bezerro quanto da matriz.
-Pergunto: o povo brasileiro tem condições de suportar
o aumento da carga tributária'? Ainda mais quando a grande
multidão ganha pouco, paga caro pelo transporte, pelo aluguel, pela alimentação? Tenho a irripressão- de que os que
dirigem a economia do País preCisaiif ·voltar à singeleza de
reconhecer que não é majorando os impostos ou crian~o novos
edesumanos impostos que se enContrará solução para os problemas nacionais. O povo, braisleiro não agüenta maior carga
tributária, nem novo imposto, tenha ele o nome de Imposto
sobre Transações Financeiras. Aliás, os 'infagii:J.adOi"es desse
tributo nem se deram conta de que já existe uin impOsto
com denominação semelhante, o Impqsto sobre Operação
Financeira.
Privatização- Na ordem de idéias que expõe, o Senador
Cafeteira adverte que a recessão é maior impostO sobre àS
classes menos favorecidas, é política de extermínio. É afirma:
-Está tudo errado. Vejam, por exemplo, o que se faz
-com- as-privatizações. Ouviu-se que, na Inglaterra, Tatcher
privatizou empresas estataiS. Oüvi\F·se qu-e-privatízar era redtizir_o elefante da empresa pública. Mas não se atentou à maneira de privatizar, posta em prática por Tatcher. Nem como
deveria ser norteado_ o procedimento de privatização. Ninguém pode, na verdade, saber a causa de terem sido aceitos
títulos desvalorizados, que passaram_ a ganhar valorização no
instante da compra de estatais produtivas. Por exemplo, foram
privatizadas estatais ímpoitantes--com ·moedas ·consideradas
podres. O ·absurdo foi tamánho que o próprio- ministro daS
Minas e Energia critiCOu O-prOá:dirrieilto de privatização dã
Usjminas_ Nessa tra9sação, a Usimínas foi vendida a partiCülares por um bilhão e poucas centenas de milhões de dólares,
O preço foi nominal, pOrqUe, reduzidas as moedas podres
ao valor exato, a Usiminas foi tirada do patrirnôriio do Estado
por 450 milhões de dólares. Uma vergonha ...
Diante da situação nacional. Cafeteira aclmite que o Imposto sobre Transações Firi3.nceiras vem mesmo é para empobrecer. ainda mais, o povo brasileiro, que, em cada cheque
emitido 1 yai pagar 0,3% do valor d_o título._ No firial, além
dos impostos tal e qual, das taxas e taxas que se vé obrigado
a pagar, o trabalhador vai ter o seu salário baixo ainda mais
reduzido. pois perderá mais 0,3% da contraprestação pelo
trabalho que prestar.
SOLUÇÃO É IMPOSTO SOBREARIQUEZA
-0 ·senador Epitácio Cafeteira -tem sug~stão a fazei às
autoridades financeiras:: ein vez do Imp?~to sobre Transações
Finã.nceiras vii jlfÍüar-se ~lõS-_demajS .1rri:Póstos federais (Imposto de Renda,- Imposto sobre Produtos. Industrializados,
Fii:l.soci3J, PIS!Pasep. Imposto sobre Operações Financeiras,
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Impostos de Importaç-ão;· Contribuição Social sobre Luc_ro
V. Er. um pedido para que submeta à apreciação do Senado
Fede_ral um voto de profundo pesar pelo falecimento de um
Líquido e outras contribuições e iriipoStos), e, ainda os impo~~
tos estaduais e municip-ais,- o Governo deve criar qriJ 'imposto
aritigo Senador da República, há quatro anos eleito Vereador
que pode até substituir os demais- o irriposto·sobrci: a -riijuezá. ~-pelo Rio de· Janéiro e recentemente reeleito. Refiro-me ao
-Se instituir o Imposto_sobre ;l. Riquez.a, o Go-verno - C2C-Senador Aarão Steio.bruch, nome que todos recordamos,
~ pai do 13~ salário, .e que, apesar de enfermo e sem ter
estará fuovando e, realmente, e.sta9elecendo os fundamentos
feito campanha eleitoral, foi reeleito no dia 3 -de outubro
da Justiça SoCiãl. Com essa-mo.dalid~~e tributária, quem felri
para mais-um rriahdato na Câmara Municipal. Infelizmente,
recursos paga; quem não tem riqueza, hão paga~ Ql,lem tem
maior riqueza, paga o torrespondeme ao que possui; qUem
faleceu sem tomar conhecimento do pleito, o último a que
é pobre, não pode pagar, pois a riqu_eza-:nâo éstá presente
Concoi"reu.
em sua vida.
-_ ~ M~s_ a su.a pa$sagem por esta Casa foi marcada por uma
ath~idade em favor das classes trabalhadoras, atividade que
-O Senador Cafeteira -tém consciênéi~ de que o Imposto
sobre a Riqueza se_rá- Combatida intensaÇ)ente. riá rriUito_s· reS\I{tou frutífera com a implantaçãO d613" salárlo, que depois
se estendeu a todas as classes, incluSive a do funcionalismo
que acumulam fortuna"S ,.e ainda so.negam tmpOstç_s;, Tõ4qs
público.
se recordam, por exemplo, dos rece_ri~e_s_!?f:is_ódios~_que envolveram pers-onalidades de prestígio naeiona , e que afirmaram,· , - · As:Siin-, f)r. Presídente, se no momento me rejubilo com
em síntese, que "todos somos sonegadores". A imprensa de- ._os _s_o _aJlQS de A _Tarde, quero também pedir a V. Ex" que
monstrou que esse Htodos nó_s~·- úca:d-ª.J'J:;St.rito aosnoos, por:. submeta ao Plenário o requerimento que estou endereçando,
quanto o assalariado não tem como fugir do Fisco, Pois o_ tie profUndo pesar, pelo falecimento do ex -Senador Aarão
S_t_eiiibruCh; e ~ Çgrriuniçação tião s6 à sua famnia, coíno à
seu salário, quando lhe chega às mãos, já está CO!ll ~s deduçõe.s
tributárias.
Câ_matà: Múni<;:ipal do Rio de Janeiro que ele integrava.
- Er~ o que tinha a dizer.
-Mas, diz o Senador Ça_feteira,o Imposto sobre a Riqueza deve ser submetido a estudos que o possam definir
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide>) -Antes de
conceptualmente, formular, em relação aos· ccmtriPuintes~ e· ·
o Senador Nelson Carneiro fazer chegar à Mesa o requeriformalizar no que pertine à Receita Federal, no conlo, porqUe,
mento formal de homenagem ao· ex-Senador Aarão Steinquanto, quando e onde ser arreCadado. O cidadão que tem
bruch, t;ecentemente falecido, desejo, em meu próprio nome,
apenas o imóvel em que reside deve pagar o correspondente
e acredito que possa fazê-lo em nome da Mesa, associar~me
a essa propriedade. Mas o que te:m muitos imóv.-eis além· do
que destina à sua residência, deve ter ünpostQ progreSSiVO · a· es~a homenagem que se presta a um homem público da
maior diinidade que, no pleito de 3 de outubro, concorrendo
de riqueza. O- mesnio deve ser adotado para os· autOIIióveis,
a uma cadeira na Çârpara Municipal do Rio de Janeiro, viu-se
iates, aviões etc., da mesma forma que para as-propriedades
reservadas para destinações não;.produtivas;
__
. . . merecidamente es_colhido para representar aquela Casa LegisiãtiVa- de uma das principais cidades do País, a cidade do
Ao finalizar sua_convers_a coni à ·repOrtagem-, o seq.ador
Epitácio CAfeteira-lembrou que o' Imposto sobre· a Riqueza. Rio de. Janeiro.
Portanto, aguardo o requerimento do nobre Senador Nelfoi adotado pelos Roma:i:noS. E o Cidadão romano se sentia
soD-Cárneiro, para submetê-lo à decisão soberana do Plenário.
orgulhoso de pagar, porque a divulgaçãO" do montante lhe
concedia status de Opulência, que represehtava prestfgiô i:JCJU~· Ess·a antecipação que faço, na manifestação da Presidência,
é n;ma demonstração inequívoca do apreço que devotamos
tico e poder na sociedade do lmpériç.
.. ·
ao--grande Senador Aaráo Steínbruch, que ocupando uma
O SR. PR"~HDENTE (Mauro Benevides) ~ Corioedp
das_.cadeiras desta Casa sempre o fez c9m a maior dignidade,
a palavra ao nobre Senador· Nelson C~:li'rieii"o.
_ 4~fendendo os interesses maiores do povo brasileiro·.
O S~. NELSON CARNEIRO (PJIADB - RJ. Prominci~
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnio:r.
o seguinte discurso. Sem revisão~9o Or~dor .) -~$r_. ~resid~o.te,
Srs. Senadores, ainda triais umil --vez; cabe-rrie ocUpar esta
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC Pronuncia o
tribuna para tratar de dois- exti'émoS. Um muito grato ab
segUii:J.te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda
coração de todos que vivem na Bab.i:a e ~compa:nham a traje-- profundamente consternado pelo infausto acontecimento que
tória do seu principal jorna1 1 A Tarde. É que, aman~ã,_ ~
vitimou, na última segunda-feira, o saudoso Deputado.Ulysses
Tard~ fundada por Simões Eilho, completa 80 anos de ativida.Gulmã.tães e sua digníssima esposa, 3lém dO ex-Senridoi' Seve-des. E a grande voz da Bahia; atravéS dela, gerações têm
ro Gorri.es e senhora 1 quero aqui;em nome do povo aéreano,
manifestadõ seu aplauso, sua crítica 1 -sua- irreverência e sua · ~Piéss"áí- os sentiffientos de mais profundO pesar -e a· 3olidafieinsubmissão. Memoráveis foram as calnp3.nhas q1,1e A Tarde
dade &s famflias daqueles dois ilustreS homens públicos. Dirijo~
levou a êxito na Bahia.
- -ilje·.~ tanibém, ão pOvó de São Paulo; a quem o Dr. Ulysses
Sr. Presidente, quero recordar neste instante a -figüi'ã- e-Severo Gomes l,'e'presentarain com tanfa dignídade no Condo seu fundador, depois Ministro da Educação, Líder na Câgre~s.o Nacional, e ao povo brasileiro, que perdeu dois dos_
mara dos Deputados, políticO a vida inteira, Ernesto Simões
mai's-iriflU.entes líderes políticos dos últimos 50 anos ..
Filho. Desejo, também, homenagear seus ilustres descenden_- Sr. _Presidente. Srs. Senadores, tive o privilégio de convites, Regina e Renato Simões, que coritinu~_ro ri trájetória-ti'aça-- . vir ·maiS de pé:rto com o Deputado UlysSes Guimarães durante
da por aquele bravo jornalista ~ -ilustre hC?triem público riO
o Peiíodo em que ex_erceu as funções _de .P.n~sidente do PMDB,
jornal que lidera a opinião pública na terr~ bai;m<;~;. Quero
p3ra cuja Executiva Nacional fui escolhido ainda quando exerestender essa saudação também ao seu çpnsagrado diretor,
cia: mandato de Deputado Federal pelo Estado do Acre. ConConselheiro Jorge Calmon, e a todos quantos colaboram na
vivi, então, muito próximo do Dr. Ulysses Guíni3râes; partiredação daquele jornal, que é um espelho d~ vida baiana.
Cipei de várias reuniões importantes presididas por S. Ex~.
Sr. Presidente, se esse é um motivo de júbilo, que desejo
e- Que contaram também com a participação de ilustres figuras
deixar consignado nos Anais, devo também encaminhar a
da política nacional.
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Posso testemunhar que o Dr. Ulysses Guini3rães era um
homem que dedicava toda a sua vida à atividade política,
comprometido com os problemas maiores deste País, os quais
conhecia corno nenhum outro brasileiro. Apesar das div~rsas
atividades que exercia- Presidente _do Partido da Oposição,

Presidente da Câmara dos Deputados e ou.tra.s relevantes fun~
ções exercidas durap_te mais de quarenta ano_s_ de sua vida
pública - percorreu este Pa_ís de_ ponta a ponta, em várias
oportunidades, além de, na hora magna da recons_trução __do
estado de Direito,-tcr presidido a A.N.C.
Mesmo no meu distante Estado_ do Acre, o Dr. Uiysses
esteve pelo menos por três ou quatro vezes, levando o ,seu
apoio, o seu estímulo aos seus companheiros de partido, nas
ocasiões cm que se disputavam eleições municipais; eSt3dúais
ou nacionais.
_
. _
A última vez que o Dr. Ulysses esteve no Acre (9i., !!~ata
mente, quando estava disputando as eleições para a Presidência da República, em 1989.
Recordo-me perfeitamente de que, apesar de ter sido
aconselhado a não visitar aquele Estadq, sob a alegação Ç.e
ser o mesmo pouco expressivo no contexto eleitoral, fez questão de levar-lhe a palavra de confiança nos destinos ~q P~~s
e, também, de demonstrar o apreço aos leais companheiros
do PMD B, cnga jados, qaquela memoráVc 1campanha política.
O Dr. Ulysses Guimarães, como j_á foi dito-ontem-pelos
diversos oradores que se manifestaram a re$pclto do seU: trágico desaparecimento, era um homem que procurava atender
a todos aqueles que o procuravam; dando-lhes indispensável
atenção, ouvindo os problemas que lhe eram submetidos e
fazendo anotações a lápis, numa pontinha de papel para depois
informar ao interessado a solução encontrada.
Eu próprio testemunhei nas muitas vezes que procurei
o Dr. Ulysses para encaminhar questões em bf;!nefício do meu
Estado junto ao Governo Federal, hábito aparentemente singelo_ de fa~cr aquelas pequenas anotações. Invariavelmente,
dois ou três dias depois, dava-me a resposta, pessOalmente
ou através do seu_ secretário, mas sem nunca deixar de levar,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na dcvida_consideração, todas
as postulações a ele encaminhadas. Esse empenho em prol
do bem comum, aliás, era constante, atendendo aos pleitOs
levados por correligionários, e até mesmo por adversários.
De modo que nós lamentamos profundamente o desaparecimento desse grande Líder político brasileiro, verdadeiro
paradigma a inspirar todos os homens públicos, o- exemplo
edificante de coino se deve exercer atividade política e pública
neste País.
Quero, também, fazer referêi-lcia a Outro ""'grande brasileiro vitimado por esse fatídico desastre de helicóptero, nas
proximidades da cidade de Ubatuba, litoral de São Paulo
- o ex-Senador Severo Gomes.
_ _.
Empresário respeita-do e digno, SeveJ:O Gomes marcou
a sua passagem nesta Casa por uma lihhá de coerência, de
firmeza na dCfcsá dos altos interesses do :ijrasil; nacionalista
convicto, defensor.-Jnüan_sigente do direito dos índios, e das
minorias raciais, teve atuação sigflificatiV3.ineflte destacaUa
na Assembléia Nacional Constituinte e, ,no Senado Federal,
ajudou a construir a estrutura legal para a negociação da
dívida externa brasileira.
Por isso, desejo, em meu próprio 'noriie -e--em nome -â_o
povo do meu Estado do Acre, deixar aqui consignado o preito
da mais sentida saudade tambt!m pelo prematuro desaparecimento do ex-Senador Severo Gomes e sua inesquecível ,esposa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.

Concedo

. O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB-MT. Pronuncia o
seguinte discursa,. Sem revisão do orador.)---: Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Nação consternada, acompanha as ações
para o resgate dessa figura ímpar de brasileiro, o Sr. Deputado·
Ulysses Guimarães. Com a sua presença serena e tranqüila,
S. Ex• marcou todos os grandes acontecimentos da história
contempOrânea deste País. Mostrou finrieza e resistência ã
ditadura, serenidade e tranqüilidade de articulad~x _político,
comandando, durante tantos anos, uma frente política complexa que envolvia tendências dos mais variados matizes ideológicos. que sempre encontrou no Dr. Ulysses Guimarães
o seu pOnto de consenso. Parece que as nações - mesmo
. para as pessoas -. -as turbuléncias vêm sempre em grande
escala. Houve o afastamento do Presidente Fernando Collor
num processo de impeachment - um caso único na história
do mundo-, com a presença marcante do Dr. Ulysses Guimarães durante todo o decorrer dos anos que precederam ao
afastamento, nos momentos mais críticos da CPI, no momento
. decisivo d~ vptaç~o históric~a ~a Câmara dos Deputados, que
marcou a aprovação para a instauração do processo de im~
peachment. Nesse momento eqt ,que.se instala um novo Governo, em que se caminha para o .grande e_ntendimento nacional,
parece que·a fatalidade traz também a necessídad~ do desaparecimento do Dr. Ulysses Guimarães~ como um grande elo
nacional. Não existe um lar, uma mente neste País _que não
_esteja voltada, nestas horas, para a lembrança do Dr. Ulysses
Guimãrãcs, para o seu exemplo de vida, de luta, de constância
e para a sua vontade dê ve.r este)~aís ~.Ql~!}Çip3dq. . .
É pos~ível, Dr.' Uiys~~s, Que essa fat~lidad~ traga o marco
da união do sentimento .de todos ~s .brasileiros na busca da
COnSofidação deste momento__histórico- iln~port_anú: ciue '?---srasii
vive: o amadurecimento das Instituições,. da§ _f9_rç~~- P?:líticas
e da con~ciénci~ de cidadania.
_
Todas as notícias, todos os comentários, tcidas· as eQt~e
vistas marcam um único sentimento: o reconhecimento pela
coragem, pela cidada~ia; oo&entirne:n_tQ do reconhecimento
da honestidade de propósitos _e da firmeza Qe carát_er.
A$ ú.ltii)las in;Iagens gravad~~ por uma cinegraJis~a amadora reuniu grupo de crianças do Paraná, Uma .das _ú.ltjmas
homenagens_ (oraiJl_as.c_rianças ~qui,_ no Congress_o_Naci?nal.
E a maior de todas f9t ~ dos joy,en~ ~s_t}lçl~pt~s secu~_~anstas,
dos c:aras-pintadas_que, no renascimen,to da cidadania brasi. -leii--ã.. õcupã.ram aS ruas aos milhõ_es, pedindo o afastamento
do Presidente Collor. Enfim, todOs brasileiros, homens e mulheres, yelhos, jovens 1 guardam, neste momentq difícil da
_vida nacio.nal, a ima_gell1 d~ t~anqüilidade, da serenidade, da
firmeza do cidadão Dr. tJlysses Guimarães.
_.
Particularmente nós, do PMDB, que o acompanhamos
em tantas lutas, que estivemos com S. Ex• em tãntos momentos
difíceis da 'vida nacional e da vida do próprio p-artido, nas
crises internas, nos rachas, encontramos sempre no Dr. Ulys-o~m~~~~·
Não poderia deixar de registrar aqui, também, pois estava
junto uma outra grande figura da vida pública brasileira, um
outro exemplo de firmeza, de boa-fé na luta política, um
outro brasileiro que lutou tanto para que este País mantivesse
a sua identidade, para que a empresa nacional sobrevivesse,
que era a figura do ex-Senador Severo Gomes,_nosso colega
no Senado, nosso colega de partido, nosso amigo e -nosso
companheiro.
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Penso que o Brasil perdeu, neste momento, quatro grandes figuras: o Dr. Severo Gomes_ e a espOsa, o Dr. Ulysses
Guimarães c a D. Mora. Que, juntos, representem, para todos
os brasileiros, esse seritimento de cidadania, de emancipação
e de capacidade de transforinação de urna grande nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Berievldes)~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Dario Pereira.
O SR- DARIO PEREIRA (PFL-RN. PronunCia oseguinte
discurso_.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomamos conhecimento, pela televisão e pelo rádio, do cte-s.lstre eD.V6Iverido
o nosso querido Ulysses Guiinarães, o que noS troUxe um
imenso sentimento de tristeza.
Ulysses GuimarãeS, ãq-uele a quem chamamos de ''guru'',
era o nosso professor da democracia. Eu ainda era rapaz
quando ouvi falar de Ulysses. Quantas lições de democracia
ele nos deu! Resta-me agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
rezar pela sua alma e pedir que olhe por esta Pátria, como
sempre fez.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 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. Setiadores, vivemos todos, nos últimos dias,
a tragédia brasileira do desaparecimento do eminente Líder
do PMDB, Ulysses Guimarães; do querido amigo e e~-Se
nador Severo Gom~s. Participei, ta"mbém, da âOi- do desaparecimento do mais brilhante estudante da Universidade da Bahia, dos nieus tempos, meu colega José DUarte. Professor
catedrático, titular daquela Universidade, José Duarte desapareceu, também tragicamente, -nos-meados da semana que passou.
Tinha eu, Sr. Presidente, pronunciado um discurso registrando, nesta Casa, o lançamento da segunda revista do SUS.
Dei ênfase especial ao primeiro artigo daquela revista, de
autoria de José Duarte. Nesse artigo, ele fez uma análise
muito séria, perfeita, a respeito das doenças transmissíveis.
Perdemos D. Mora, a S~ Severo Gomes e dois outros
tripulantes anónimOs ·que nem por isso deixam de inerecer
.
a nossa homenag~m neste instante.
Decidimçs, Sr. Presidente, Srs. Senadores, escrever algumas linhas para registrar os meus sentimentos, os sentimentos
dos sergipanos que represento nesta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação brasileira encontra-se profundamente abalada pelo infausto aconteCimento
da última segunda-feira, quando do acidente ocorrido com
o helicóptero em _que viajaVam Ulysses Guimarães e Severo
Gomes.
- -- Não posso deixar de somar-me a tantos quantos me antecederam nesta tribuna, testemunhando inegável pesar pela
perda irreparável de duas figuras públicas da mais alta relevância na vida do nosso País.
Todos que conviveram com Severo Gomes nesta Casa
puderam comprovar a missão altaneira reservada a ele no
cenáriO histórico do Brasil contemporâneo. Se soube prestar
seus serviços com competência indiscutível ao governo militar,
soube, também, dedicar sua inteligência e sua capacidade de
trabalho à oposição a esse mesmo regime, a partir do momento
em que passara a discordar dos rumos por onde enveredara.
Severo Gomes não foi apenas o colega e companheiro
que gozava da estima e consideração dos seus Pares. Ele soube
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também, com rara igualdade, dar coeréncia a um discurso
im_pregnado, no sentido democrát~co p_c.mco comum, haja vista
a sua profu-nda determinação de apenas colocar-se a serviço
do bem comum e da defesa das instituições. Poucos, como
ele, puderam valer-se de haver participado de um governo,
dentro de uma irrestrita lealdade a seus princípios éticos e
ideológicos e, na discordância, af3star-Se dessa mesma equipe
de forma altiva, exercendo uma opOsição sistemática a tudo
aquilo que representava violência à soberania pátria.
Já Ulysses GuimarãeS, nosSo querido Ulysses, do Senhor
Diretas ao arauto do Parlamentarismo, pOucos se ·aproximaram_, como ele, e com tanta fidelidade, da~ mais legítimas
aspirações populares, representando, com independência e
civismO, o pensainento predominante no mundo social.
_ . _U~ysses cons.eguiu, durante sua vida pública, permanecer
em sintonia com o sentimento democrático do povo brasileiro,
cujo momento de maior repercUsSãO esteve representado no
lançamento do seu nome como anticandidato à Presidência
da República, sabedor, de antemão, de sua derrota no Colégio
Elei_toral. Aquele gesto marcou a presença de Ulysses como
andarilho da democracia, uma vez que exercia O efetívo cO:mando do MDB, depois PMDB, e da representatividade oposicion:is'ta. Ninguém mais que _ele: Sou_be sintetizar o amor pela
causa comum, em sintonia com os ideais de liberdade e de
participaçãO coletiva.
Por esta razão, seu desaparecimento se faz tão sentido.
Ele mesmo, num_a das espirituosas observações quanto a seu _
_cortejo _fúnebre, chegou a autoriza~ quf? cornentá&semos: ''Vai
·au úm sUjeito colltf3.riado". Seu amor pela vida era tão intenso
quanto o amor que nutria pelo Brasil.
Ulysses_soube exorcizar todos o:s males que _atentavam
contra a normalidade institucional, enfrentando fuzis e cães,
em nome do exercício da oposição consentida e vigente nos
idos de 1978. Em nome dessa mesma oposição fez ecoar,
em t0d9 o território naCional, o germe ~a consciência ac.er~a
da prevalência da vontade social por sobre dogmas erigidos
às custas do desprezo pela Carta Constitucional.
Q ):lrasil perde, com Ulysses, poderosíssírna trincheira
construída em defesa dos interesses nacionais. Perde, também,
a democracia, um dos mais constantes e incansávei's lutadores;
perde~ o CongresSo, o mãis Vigoroso dos seus símbolos; perde,
o povo, um dos seus mais legítimos representantes.
Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, eram estas as pala,vras qUe queria proferir, neste instante, dentro da singeleza
des~e prado r, em homenagem _a três grandes am~gos: o médico,
meu colega José Duarte; Ulysses Guimarães, meu _colega,
-meu líder, meu Presidente do PMD B; e Severo Gomes, meu
companheiro, no Senado, uma das figuras mais inteligentes
e ilustres deste País.
Durante O_ discurso do sr. "Francisco Rollemberg,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que r} ocupada pelo Sr,. Nabor Júnior~
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda ontem, nesta Casa, falávamos, um após outro, a respeito do triste acontecimento
que continua mantendo abalada a Nação brasileira. Hoje,
novos oradores já se sucederam nesta Casa, mostrando o inequívoco: corno Ulysses Guimarães, ao longo de sua existência,
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impôs-se ao respeito dos brasileiros e marcou,_- de_ mo_c!o tão
importante, o seu espaço na política brasileira.
Muitos episódioS são trazidos aqui. Entre eles há um
episódio recente da grandeza de Ulysses Guimarães: trata-se
exatamentc da oportunidade em que ingressou, na Câmara
dos Deputados. a sugestão do impeachment do Presidente
Fernando Collor de Mcllo. Aquela Casa. de acordo com a
Constituição, é quem autoriza: o Senado a- processar e jUlgar
o Presidente da Rept'lblica.
A situação, de princípio. parece-u equívoca;· ~muitas pessoas não entendiam bem o que estava acontecendo no Brasil,
primordíalmentc no âmbito do Poder Legisl3:ti_~o. <:,tnte a petição que dera entrada, marcando os acontecimentos irregulares
capazes de impugnar a presença do cidadão_ Fernando Collor
de Mello à frente da Presidência,da Rept1blica.
Naquela ocasião, o assunto tornou~se quente, poh~nliCO;
discutível. Houve mandad_o d~ _segurança perante o Supremo
Tribunal Federal. E posto que não seja costume dos_ políticos.
posto que não fosse costume nem do Dr. Ulysses Guimarães,
posto que nãO se_ia eSta a postura brasileira, eis qüe_ uma
voz se levantou. pela primeira vez no País. de advcrtêncja
à própria Suprema Corte do País.
Esse fato parecia inesperado. inuSitado, extraordiná-rio,
extemporâneo, incrível, talvez até fantástico. M_p.s o velho
político sentiu que nu_m_ determinado moinCUtO. numã deter'~
minada circunstância,_ o espaço deveria ser preenchido com
um grjto de protesto e ao -mesmo tempo de ad_vertênda na
defesa das prerrogativas dO POder Legislativo brasileirO e,
de modo mais adequado. da Câmara dos Deputados, de modo
muito específico da Câmara Baixa do País,
Houve críticas a Ulysses Guimarães. __ Houve uma série
de comentários a respeito da atitude de UtysseS Guimãt-ães.
Muitos acharam que ele estava interferindo no Poder Judiciá~
rio, quando, na verdade,_o seu arguinen.to era o d_~ inc!.epcn~ dência do Poder Legislativo, para que não fosse ofeO.-dido
com intromissões-nas ·questões mais íhtirtüi.s~ naS_'qüestõe~; húiis
internas que não comportariam o juíZO dQ'Podet: Judiciário.
Hoje, passados tão poucos dias depois que o Supremo
Tribunal Federal deddiu a matér_ia. a história cari'liilhoU:Celeremente: já houve a votação na Câmara :âos DeputadOS. de
modo tão expressivo, autorizando o Senado Fed~ral a processar _e_ julgar o Pre~~-9_e_!1te da República.
Esta Casa, por- sóa Presidência e pela Presidência do
Supremo Tribunal FederaJ, já notificou_ o Presidente, que já
se encontra afastado. E nesta hora, quanqo_Ulysses já~- dado
como morto nesse lamentável acjdente, a Nação já Coll)'preen~
de uma de suas últimas, grandiosas e elo_qüentes atitudes na
defesa da Casa que integrou pOr tantas e tantas décadas continuadas. Hoje, compreende~se a advertência de Ulysses. Ela
tinha uma essência política, mas tinha uma essênçiã de patrio~
tismo mais que de -política: tinha a essência da ;;ab~doria dos
seus longos anos de experiência mais que qu'alquer outra coisa.
Lamentavelmente, no Brasil as críticas, por vezes, são
muito apressadas. Aparecem analistas de todos os lados. To~
dos são doutos. Pe repente, há juristas e_m todos os recanto$.
Nunca vi tantos juristas como ultimamente neste País. Todo
mundo entende de Direito; mais do que ISso, todo mundoé sapiente na ciénda do Direi'fo; todo mundo é filóso(o do _
Direito; todo mundo é uma_ enciclopédia jurídica na hora
do nascedouro das grandes decisões.
Mas as opiniões se fazem respeitáveiS rião- apenas pt::las
credenciais que se digam de quem·é professor. de quem já
leu, de quem já estudou. As credenciais nascem muito mais
4
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at_!tude _do cidadão. da vida do cidadão, quando a prõpria
exístêricia justifica a palavra.
-- -E foi isso exatamente Ulysses Guirtlatães: üm homem
cujas atitudes sempre _credenciaram, justificaram e fuftdamentaram as suas palavras. Por isso. sua opinião naquele episódio
tão difícil das Instituições brasilei~as foi salutar.
Tenho certeza _de que os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, quando foram manifestar sua opinião, tinham em
rne_ntea filosófica açlvertência de UJysses Guimarães, fundada,
rio entanto, mais na coragem, na experiéncia e, poi que não
di~er. na vigilância de um cidadão. Porque Ulysses Guimarães,
antes de tudo. antes de mais nada- como já dissera ontem,
-aquí mesmo. ne-sta Casa - . era c_5$enc.iaimE:nte o cidadão.
Daí pc;>r que._ na condução dos trabalhos da Assembléia Na cio~
na! Constituiriú:. fO_i um inspiiãáór de todo o trabalho em
prol da cidadania. Uma cidadania lev.ada a um plano primeiro,
antes da organiza-ção do próprio Estado. à revelação dos dir~i~
tos do cidadão ante o próprio Estado.
Porque, afinal de contas, se não fora a criatura humana
se não fora o ser humano, se não fora a família, se-~ão fÜssem'
os grupos sociais, não fossem os que trabalham, não fossem
os que vivem neste País·. nãoTóSsem os brasileiros, que Estado
seria este. Isento da criatividade humana? Não há Estado
sem os segmentos da sociedade_. :
-- Por isso é preciso. _antes .de mais nada, ao se organizar
uma Constituição. a verificação, na_ organização do Estado,
do_ que compete a sua fonte. ao seu nascedouro, que é o
cidadão.
Ulysses sempre foi esse homem com o coração voltado
para_ a cidadania, sempre viveu a cidadania, sempre cobrou
da dttadura o direito do cidadão, se(ll.pre foi o cidadão, mesmo
quando acossado. antes do político, antes do bachare_l em
Direito, antes elo Professor conhecedor do Latim.; fqi o ser
-humano; foi acima de tudo o cidadão executando, vivendo
-as suas prerrogativas de criatura de Deus. Esse. é o.que foi
por excelência Ulysses Guimarães. Terrível experiência a que
se registrou na última segunda~feira.
Ficamos aqui pensando nas linhas do destino. Ficamos
aqui pensando como teria sido fácil evitar~se a consumação
de um addente daquela ordem. Um pouco de prudência e
tudo estada evitado. Ulysses, _que sempre ouviu a sua ·com-pa~
nheira, D. Mora, dama eterna do seu cora_ção. desta feita
não teve ouvidos para o medo da sua mulher. não teve o~~idos
para a prudência feminina e autorizou aquele võo que seria
o vóo da morte.
Agora, quando falamos, ainda não temos uma notícia
definitivã de que -tenha sido encontrado ou não o corpo de
Ulysses Guimarães._ Até agora,_ só se sabe do corpo de D.
Mora, só se sabe dQ corpo do noss-a ex~compã.nheiro Severo
Gomes, sabe~se do Gorpo do piloto, mas ainda faltam os outros
corpõs para o levantamento final dessa tragédia.
- _ Ulysse's Guimarães era um homem sempre aberto à imprensa e está nas páginaS das nosSas revistas, dos nossos jdr~
nais, nos arquivos das emissoras de televisão, nas fitas_gravadas
das emissoras de rádio. Publicou muitos livros, desde livros
de poemas até obras de caráter político, de caráter histórico.
Na verdade, a sua obra mais imorredoura talvez esteja con~
substanciada n.o testemunho colhido pelo jornalismo brãsileiro
exercído através dos meios de comunicação.
.
_ _Tivemos grandes ensinamentos, por exe!nplo, vendo
-UiySses na televisão, lendo Ulysses nas entrevistas que concedeu aos diários, semanários ou mensários brasileiros, enfim,
nas publicações da nossa imprensa; inclusive, o respeito ao
~da

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

povo; o resp~ito ao eleitor. aquela idéia de que o político
não deve se afastar de seu fundamento popular, que não adianR
taro as mirabolâncias-, nem os- fenômenos de grande inteligência para afastar o político das suas bases eleitorais, poique
quando faltar esse apoio do eleitor, esse apoio popular, haverá
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rente. Ulysses Saiu das cinzas. Ulysses renasceu daquilo que
ooderia ser a destruição. Nunca _interrompeu a sua carreira
política, nunca deixou as ponderações, nunca deixou o raciocínio prátiCo, nunca esqueceu de aconselhar na hora ade~
quada.
terminado a carreira política ·cte quem, imprudentemente, se
Por isso Ulysses pOde, de novo, ressurgir e morre exata~
afastou da fonte do poder.
mente no momento em que a Nação inteira se resguarda para
Assim como·o político "iridividualmente, nem o Estado
homenageá-lo da melhor maneira possíveL Morre com toda
tem o direito de se afastar do povo. Essa _é a grande ilusão
a grandeza .constru(da ao longo dos seus 76 anos de vida.
da República brasileira, esta República tresloucada, que nunca
Morre íntegro porque, de cada derrota que teve, de cada
encontrou equihbrio, desde sua proclamação; exatamente poriilSOCesso, fez eXatamente o reverso da medalha._ Torceu. ~5:.
que, chegando ao poder, o cidadão se transforma e afasta~se
.expectativas que lhe eram desfavoráveis, para tornar tudo
em uma grande contemplação e nos aplausos consagradores
da fonte desse poder, que é o povo. Por isso as medidas
de força, os cárceres lotados de políticos, as torturas, os com~ como, por exemplo, no momento em que simplesmente disse
portamentos anômalos daqueles que formaram a máquina do
"sim" na autorização ·da Câmara ao Senado para processar
Estado em determinados tempos.
o Presidente Fernando Collor de Mello. Não precisou de frases, não precisou de orações. A sua grandeza permitiria a
Tudo isso é afastamento da fonte do poder e, por iSto,
simples afirmativa de um ·~sim" e foi aplaudido, durante alguns
é o frgtcasso político, é, também, o fracasso institucionaL
minutos, de modo consagrador. O ''sim" lhe era bastante
E esse afastamento que tem Jesautorizado_a República
porque as palavras já não lhe deveri.am sobrar, diante da
brasileira nos mais diversos momentos de su_a Hístória.
estrutura moral com a qual sempre Se apresentou à Nação
Daí por que Ulysses sempre dizia: "Não é o poder que
brasileira.
corrompe, o homem é que corrompe o poder". Porque o
Homem extraordinárío~- Ulysses. Guimarães!. A história
poder é uma acepção de fácil entendimento, mas complicamos
muito terá que contar a seu respeito. Inclusive nós, do PMDB,
sobremaneira a compreensão do que sefa O podei. QUem
com ele tivemos _mais intimidad_e, particíp3nâo de reuniões
sabe se Ulysses não tinha razão! O poder é impessoal.~o poder
que vararam a noite e chegaram à madrugada. Ainda no dia
é uma concessão ·da lei, o poder é a revelação de todos em
do seu aniversário. iríamos nos encontrar com Ulysses:Guima~
favor dos que dirigem num determinado momento, numa de~
rães, na-casa do Senador Mauro Ben,evi.des, para uma reunião
terminada seqüência da história. Quando um cidadão vai alçade decisão das Bancadas e do Diretório do PMDB~ lá estava
do a uma posição e não sabe exercer o poder, não é o poder
ele. no dia do seu aniversáriO, pronto a chegar à data seglilhté
9-u_e corrompe o homc~, é.o homem q~e chega Já corrompido,
ao lado dos seus companheiros, e era um dos- rilais -dispostos.
mapto ou mcpto e sa1 a corromper os poderes da própria
_durante toda a conduta dos trabalhos, em busca de uma posi~
República.
ção do Partido. Lá estava a sua maturidade e a sua valentia.
Havemos de convir-que falamos em uma hora dramática
Quero crer, Srs. Senadores, que, corno disse ontem, o
para o povo brasileiro. A admini"stração pública eStá destruída.
difícil é que e_le morra, porque pessoas desse quilate e desse
Há poucos dias vi, Cm en-trevista conceaida à uma emisbrilho não costum~m morrer alén;t da morte física . .Há sempre
sora ·de televisão, o Deputado Delfim Netto fazendo afirma~
aquela projeção do exemplo, a projeção da obra, a projeção
tivas que ficariam perfeitamente ·àdcquadas ·a qualquer pessoa
da_co_nduta, a projeção da lembrança e relembrança, a projeque sempre houvesse feito oposiÇão. Ele dizia: "Não há mais
ção da saudade .. o estender-se da imagem luminosa de quem
Receita Federal, não há mais admioistrãçãO pública." Se apro~
parte, mas tem muito que _deixar para as gerações vindouras.
fundarmos ess_e_ exame haveremos de encontrar n_o momento
setores da administraÇão- brasileira ~aqucados: uma _PETROAcredito que Ulysses Guimarães guardará, para as gera~
BRAS ofendida, uma_PETROBRAS lesi-onada com graves -ções que vão chegar, na sua imagem, os exemplos edificantes..
ferimentos, ferimentos profundos que tanto afetam o Estado
Aí está a juveil.tude que já sabe chegar às ruas, protestar.
brasileiro. Havemos de convir que ·a Caixa Econômica e o
gritar, marcar espaço; a juventude que já se afasta das drogas,
Banco do Brasil foram miseravelmente utilizados, dois órgãos
já se afasta dos vícios; a juventude que já tem posição política;
miseravelmente utilizados num dramático momento da nossa
a juventude que estamos chamando de cara~pintada.
História tão reCente e tão quente ainda.
Garanto a V. Ex~~ que riós, conte-mporâneos, ·companheiSerá que a Caixa Econômíca é corromp-ida? É corrupta?
Será _que o Banco do Brasil é corrupto ou São os dirigentes ros e _amigos de_ ~lysses G~imaxã.e~ va:mos ~er .o pra~er- de
que lá chegando e levam os costumes inadequados _à história ver o velho guefreiro, homem de luta e de paz. homem de
dessa instituiÇão, à finalidade dessa_ instituição, à aplicação guerra e de ainizilde, exatamente nessa geração imediatamen~
te seguinte: a juVeritude que sabe o que quer~ a juventude
dessa instituição em·favor- da sociedade?
Ulysses foi o eterno combatente desse quadro de anoma~ que não quer se éorromper; a juventUde que garante o futuro
do Brasil; a juventude que se estrutura; a juventude qu'e ocupa
lias. Toda luta que fosse pela democraciã. o tinha como_aliado,
praças, ruas; a ji.ayéntude que-diz o que quer; a juventude
prinCipalmente. Era um homem sem preconceitos.
Talvez por ser um homem sem preconceitos, tenha podido _ que emite juízos; _a juventude que dá nota; a juventude que
sabe fazer considerações e-que, por isso, é a gloriosa juventude
dirigir magistralmente a Assembléia Nacional Const~tuint_e e
do-Brasil.
·
tenha podido viver um dos maiores momentos de _sua vida,
que foi exatamente a derrota no pleito presidencial.
Corno há de morrer Ulysses Guimarães se são seus e]{emQualquer um, depois da glória da Assembléia Nacional plos que se intermedeiam exatamente nossa juventude? É
ele quem chega lá, e, para chegar lá, nem precisa de corpo.,
Constituínte, quãlquer um que estivesse no lugar d.e Ulysses
nem precisada presença física, ele vai de alma e de espírito,
e, depois, como o próprio Ulysses, sofresse o que ele sofreu
no ph!ito presidencial, baquearia. O que vimos foí bem dife~
vai de exemplo e de filosofia, vaí de conduta e de história,
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vai de saudade c ~ acima de tudo~ d~~ çonstrução, porque
Ulysses, antes de mais. pa,_d_a, foi um homem de construção-.
MuitO obrigado. (Muito bt!m! Pa:mas)

Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de,Carv._alb_o,
o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente de Secre~
tário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Almir Gabriel - Antônio Mariz Aureo Mello - Darcy Ribeiro -Dario Pereir_a - Divaldo
Suruagy-Hugo Napoleão- Hydekel Freitas- João França
- Levy Dias -Mareio Lacerda :_·Ney Maranhão - Pedro
Simon- Pedro Teixeira- Raimundo Lira.
-

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizarMse hoje, às 18 horas e 30
minutos, destinada à aprccíação da Proposta de Emenda à
Constituição n"' 7, de 1992 e escolha de autoridades; _e cqnvoca
sessão conjunta a realizar~se às 19 horas de hoje, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada ao recebimento do pare~
cer quanto à admissibilidade_ Ua Medida Provi_Sõfi3 N9 308,
·de 7 de outubrp~Qe 1992, que cria a Secretaria Nacional de
Projetas Educai!i,onais Especiais e âá outras_ providências.
·O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
requerimento-que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 754, DE 1992
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes ho~ena
gens pelo falecimento de Aarão Steinbruch.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolê_n~ias à família e a Câmara
Municipal do Rio de Janeiro.
. _
·
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1992. - NelSÕií Car~
neiro - Chagas Rodrigues.
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levou até a residência de Procópiº- Ferreira, onde havia uma
falange enorme de esquerdistas, de so_cialistas, corria ele, Aãrão Steinbruch, era. Ali, pude, desde logo, travar contato
com figuras eminentes.
.. ~u. um pobre e modesto caboclo do Amazonas, fiquei
assombrado com a monumentalidade das pessoas que s_e en~
centravam naquela reunião. E Aarão, aquele semita tranqüilo
e bom, sorria e me fazia conhecer, um a um, aqueles cidadãos.
Algun~. eminências da arte cênica, atare~ de teatro e d~ e;in~
ma; outros, de grande expressão política ou, então, criaturas
de grande significação na área jornalística. Em suma, uma
reunião de escol e de elite.
Depois, vieram as lutas nacionalistas em que defendíamos, juntos, a posse de Juscelino Kubitschek de Olh_re_ira para
a Presidência da República. E, ao lado de Aarão, fomos também antagonistas veementes de Carlos Lacerda, que comandava a reação da UDN. principalmente contra as normas
trabalhistas que tanto pregávamos e tanto defendíamos. Junto
com ele, fui eleito presidente da Liga de Emancipação Nacional, com ele, e também çom o General Leônidas Cardoso,
pai do atual Ministro Fernando" HenriqUe Cardoso, mais o
-itiilão dele. o General Felicfssirno Cardo~o, e 9 escritor paraense, figura de alto v_alor intelectual, que no ano passado
·recebeu o ptêtnio Jabuti, em Sáo Paulo, que era Abguar Bas~
tos. Nós éramos os cinco presidentes da L:ga de Emancipação
Nacional, que acabou sendo fechada, por suspeita de comunista. E comunista ela não era, apenas era uma liga altamente
_nacionaliSta, e que combatia frontairnente os reacion_árfos,
como Carlos Lacerda, que infletiam contra Getúliq _Vargas
e contra todas as normas que tinham- sido feitas em- favor
do bem-estar, de uma sit~ação de maiOr conforto par'a as
classes trabalhadoras do Brasil. - ----_ _.A-arão, depois disso, subiu como 1,1m fogu_ete,_ ~nquanto
eu partia para 3 Procuradoria Jurídica do Incra. - O Sr.-Ney ~aranhão..:.: Permité-me V. -Ex~ um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Com muito prazer, meti Líder
e amigo, Senador Ney Maranhão._ _
-

O Sr. Ney Maranhão - Senador Aureo Mello, ao sair
O SR. PRESIDENrE (Beni V eras)--,- Este requerimento do elevador, ouvi V. Ex~, na tribuna, prestando uma homenadepende de votação, cm cujo encaminhamento poderão fazer gem a um companheiro que, como muito bem disse V. Ex~.
-êra ilin defensor intransigente da leg~lidade, um defensor inuso da palavra os Srs. Senadores que o dçs_ejarem. (Paus-a.)
transigente do PaJácio Tiradentes, dos trabalhadores; pai dOs
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
13 meses de salário que hoje o trabalhador recebe. Essa home-O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para encaminhar nagem que ora prestamos ao Senador Aarão Steinbruch tem
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, antes alta sigriificaÇão ·pata o trabalhador brasileiro, como também
de mais nada, aplaudir a iniciativa dos- -ParlamentareS- que teve significação a atuação n_o campo do Direito do Trabalho
propuseram a esta Cã.sa um voto de profundo pesar pelo faleci- o grande Líder Getúlio Vargas. O Senador Aarão Steinbruch
mento do e~-Senador Aarão Steinbruch.
teve atuação na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro
Aarão Steitibruch era urna das figura~ _mais Significativas e, em Brasília, no Senado da República. S.Ex~ era uma das
da política brasileira. Ultimamente, Aarão andava muito figuras da maior expressão na defesa das classes menos favoredoente. Mas, mesmo assim, seu nome era tão_ respeitado e cidas. Portanto, nobre Senador Aureo Mello, quero sc;>lidaritinha tanta projeção, principalmente na ex-Capital do Brasil, zar-me com V .Ex", nesta hora em que estamos prestando
no cenário do Rio de Janeiro, que, mesmo sem sair de casa, esta homenagem à memória deste grande brasileiro, deste
Líder trabalhista Aarão Steinbruch. Meus sentimentoS.
sem ter feito campanha, for reeleito à _Câmara Municipal do
Rio de Janeiro coni uma consagradora votação, derivada pura
O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, Sr. Senador
e simplesmente da admiração do povo carioca pelo seu nome. Ney Mararihão.
Lembro-me, muito bem, de quando V. Ex\ ainda depuQuando, em 1955, cheguei do Amazonas, bisonho c ultratado federal,era um daqueles que jogavam no mesmo time
cafona, como me classificou_u_aquele tempo o croriista Ibrahim
formado por Aarão, Steinbruch, o nobre Senador Chagas
Sued -_era o Deputado mais "xangai" da Câmara, dizia ele
Rodrigues, naquele tempo, como agora. já era uma trombeta
, a primeira pessoa que conheci, ao lado do então apenas
nas tribunas parlamentares, alçando os problemas e os assunjornalista Doutel de Andrade, foi Aarão Steinb_(llCh, que me
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tos de interesse da colt:-tividade e da classe trabalhadora em
especiaL
Lembro-me de todos nós vendo naquela figura de Aarão
autor de proposições, como a do 13'' salário, que vingou,
juhto com Fernando Fe~:rilri, que era outro líder de excepcional envergadura, apresentando projetas sobre legislação
rural, legislação trabalhista, examinados pela Câmara com
todo o respeito, e usualmente aprovadas, posterio-rmente referendadas pelo Senado~
Aarão Steinbruch era uma pessoa de uma bondade iiimítada. O povo do Rio de Janeiro o trouxe, depois, para o
Senado da Rcpúblíca, justamente quando era eu Procurador
do Incra e apreciava, de longe embora, a sua trajetória, sempre
se comportando como um homem de linha reta que caminha
no rumo de um destino inalterável' cm relação aos seus prin~
cípios.
Era realmente um grande trabalhista, um grande amigo
dos necessitados, um permanente companheiro de batalha
em favor das reivindicaÇões populares.
Portanto, neste ensejo em que Chagas Rodrigues ao lado
de Wilson Martins e de Elcio Alvares, propõem que esta
Casa manifeste também o seu pesar - justamente no mesmo
dia e na mesma época em que desaparecem as figuras paradig~
máticas de Ulysses Guimarães e de Severo Gomes- pela morte
de Aarão Steinbruch, S.Exas foram de uma oportunidade
muito grande e de urna justiça absoluta, porque Aarão Steinbruch era um desses gigantes do Parlamento brasileiro; era
uma dessas árvores sequóias que serviam de rumo e no_[te
para as gerações políticas que, porventura, buscam alcançar
o cerne da política brasileira, nas Casas de decisão deste grande
País.
Quando eu tomei posse substituindo Fabio Lucena, Aarão se propôs a ser o meu Chefe de Gabinete. Infelizmente,
o Regimento Interno nãó permitiu que me fosse .dada_ esta
grande satisfação, poiquc s-enão, seda obviamente o ocupante
desse cargo. Eventualmente, nos encontrávamos no Rio de
Janeiro, cu sempre com admiração e a ternura por esse Parlamentar brasileiro de uma famüía ilustre, inclusive, o seu irmão,
Dr. Steinbruch, fiz uma longa viagem marítima - é claro até os Estados Unidos, e que era fisionóhlicámente cópia
fiel do nosso Aarão.
Aarão era alegria, era bondade, era ternura. Nós não
encontrávamos em Aarão qualquer sintoma, ou qualquer par~
cela de esnobismo, de pedantismo, ou de excessivo orgulho
pelas altas posições_ que alcançou. Acabou fundando um partido, um tal de Pasart. Ele concluía a sua apresentação na
televisão na hora da propaganda política, dizendo_: 'Srs. ouvin~
tes, Pasart bem'.
Agora desejo que lá nos céus semitas, onde Aarão há
de estar sendo recebido pelos seus amigos e patrícios e por
aqueles muitos que já se foram e dele receberam tantos benefícios, naquelas planuras, também esteja feliz e venturoso.
Formulo-lhe daqui as minhas palavras finais: 'Aarão, Pasart
bem!. . .'

o SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PL Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui
um dos signatários do requerimento, ora em discussão e votação, referente à inserção _em ata de um voto de pesar pelo
passamento do ilustre homem público que foí o nosso ex~co~
lega na Câmara dos Deputados, Aarão Steinbruch.
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Sr. Presidente, tive o privilégio de ser colega desse dedicado congressista, que sem nenhum favor honrou a Câmara
dos Deputados. Estivemos juntos no PTB e no PMDB.
Mais tarde, Aarão Steinbruch foi Senador, integrando
e abrilhantando esta alta Casa Legislativa do Congresso NacionaL Pude, assim, admirar de perto o espírito público de um
homem que não apenas defendia os direitos políticos, uma
sociedade livre, mas sempre lutou, também, por uma socie~
dade justa, pois uma sociedade que não seja justa não é nem
pode ser, rigorosamente, livre. E uma sociedade, para ser
tivre, precisa ser justa, assegurando, pelo ·menos, igualdade
.
de oportunidades.
Aarão Steinbruch possuía imensa s_ensibilidade para os
problemas sociais, sobretudo em um País que, lamentavelmente, ainda exibe um dos maiores d~sníveis regionais e soci<iís-. apfesentafidO-se-ora cCimO ·um 'pals de Primeiro Mundo,
ora como um país de Terceiro Mundo, dos mais atrasados.
Assim, neste momento, quero trazer esta palavra de
saudade, de tristeza e de homenagem a um ex-colega, a um
ex-Deputado e a um ex-Senador; um grande homem público
que, rccenlemente, integrado na sua grat?-de cidade do Rio
de Janeiro, ex-capital da República, continuava merecendo
todo o respeito, não só do povo do Rio de Janeiro, mas
d~ __tqdos aqueles que no Brasil o conh~~-~r~m _e sempre o
admiraram. Aarão era vereador e foi reeleito, como afirmou
o nosso eminente COlega Aurco Mello~ Sem p_oder fazcr_qualquer campanha, pois já estava doente.
Deixo aqui" essas palavras, Sr. Presidente, repassadas de
tristeza c saudade, não apenas em meu nome; quero tributar
ao eminente ex~Senador Aarão Steinbruch, as homenagens
também da Bancada do PSDB.
Muito ob~gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Desejo pessoalmente associar-me aos votos de pesar pelo falecimento do
Sr. Aarão Steinbru_ch_e enviar ao seu irmão as nossas condo~
lências.
Em votação o requerimento:
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa se associa _às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE~(Beni Veras)-, Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 71 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'' 76, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, 'b', do Regimento Interno)
Votação, em turno úniC:õ, do Projeto de Decreto
Legislativo no 76, de 1992, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação
do caput do art. 13 da Lei Delegada n~ 13, de 27
de agosto de 1992, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Mansueto de Lavor, favorável, nos termos de
SubstítutiVõ que oferece. -
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A discussão da matéria foi encerfãâa na sessão ordinária
de 15 de setembro último.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo-~Si~ 1~

Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 755, DE 199_2
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 357-. c,"_ 4o Regimento
Interno, a extinção da urgênCia concedida ªo Projeto de Decreto Legislatívo n~ 76, de 199_2, que suata a aplicação do
caput do art. 13 da Lei Delegada n' 13; de 27 de agosto
de 1992.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1992. - Humberto
Lucena -Chagas Rodrigues- Wilson Martins -

Garibaldi

Alves Filho - Carlos Patrocínio - Césãf DTãs - Onofre
Quinan - Guilherme Palmeira_- Francisco Rolleiriberg Jutahy Magalhães ~ Epitádo Cafeteira- Nabor JúniorNelson Carne-iro -_-"R.onaldo Aragão -_Antonio Mariz João Calmon - Josaphat Marinho - JOsé Paulo Biso! Dirceu Carneiro- José Richa-:- Louriyal Baptista- Júnia
Marise - Eduardo Suplicy - Ronan Ti.to _.....; Almir Gabriel
- Coutinho Jorge - Marco Maciel - Albano F.~ã._!l._êo Ney Maranhão- Nelson Wedekin- Mário Covas- Pedro
Teixeira- Lavoisier Maia- João França- Divaldo Suruagy
-Magno Bacelar..;...;.. Ruy Bacelar- Meira f~lho- Valmir
Campelo - Lucídio Portella --:-:-. Esperidião Aõií:il - Ainir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em votação orequemnento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.. . .
Aprovado.
A matéria volta à tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Bení V eras) -Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 73, DE 1992
(Inclu!do em Ordet:n do_ Dia nos termos- do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, cm turno único~ do Projeto de Decreto
Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107191, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que oUtorga Concessão
à Jet -Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Te~
resina, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Bello Parga.
A discussão da matérià foi encerrãcla na sessão ordinária
- do dia 9 do corrente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr.
para encaminhar a votação.

Presidente~

peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar a vota~
ção.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente,
mais uma vez estamos sendo chamaclos, no Senado Fede.raJ,
para examinar eSsas conCessões ·de rádio e televisão e sua
renovação.
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No caso específico, trata~se da conc_ess_ão de uma rádio,
no Estado do Piauí, re_querida em março de 1990; portanto,
na época em que o Sr. Antônio Carlos Magalhães era-Ministro.
: Infelizmente, a Comissão de Educação não teve oportu~
mdade de examinar essa questão, corno hoje. mais do que
nunca, é uma necessidade. Entendo que a Comissão deve
chamar a si a responsabilidade do exame dessas questões,
de acordo com o projeto de resolução que foi aprovado nesta
Casa e que. infelizmente, não está sendo obedecido.
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que aqui na ExPosição de
Motivos n~ 93/90, de 05 de março de 1990, do Sr. Ministro
de. Estado de Comunicações, o item 4 diz:
"No prazo estabelecido pela lei, acorrerarÕ as seguintes
entidades: Rádio Cidade de Teresina Ltda; Rádio do Povo
Ltda. Rádio Tropical Ltda. Rádio Sucesso AM Ltda. e Rádio
Diário do Comércio do Piauí Ltda."
O item 3 diz que apenas uma dessas empresas, -a Rádio
dó Povo Ltda, por não haver cumprido as exigências que
lhe foram formuladas. foi afastada.
O Interessante, Sr. Presidente, é que. no item 4, aparece
outra empresa. a Jet Rádio Difusão Ltda .. que é exatamente
a vencedora. No início, dentro do prazo estabelecido, não
constava o nome dessa empresa, que, afinal, transformou-se
em vencedora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pediria aaten.Ção p-araissO, não tenho aqui debatido sobr_e a Re_de __ Gl_obo pelo nome
dessa empresa; apenas defendo um princípio, que é o de haver
uma maior distribuição, para que não haja certo monopólio
na difusão e não se.perpetue aqui o que existe hoje-no Brasil.
Esta é a minha linha de pensamento: evitar a manipulação
da opinião pública mediante os meios de difusão.
Aqui há uma relação dos sócios. Estou iilfofiilado, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, de que, no Piauí, essa famHia
já tem duas estações de televisão e uma estação de_ rádio.
E agora vai~se dar uma segunda estação de rádio _à mesma
famnia?
Sr. Presidente, isso está errado. Nós, aqui, não devemos
comungar com essas propostas que chegam no sentido de
criar mais monopólios nos meios de comunicação.
· Por esta razão, Sr. Presidente. não importa quem seja
a pessoa. Não a conheço, não sei quem é. Mas, pessoalmente,
Votarei contra_. pedindo aos Srs. Senadores que não pennitam
se cometa mais este a_buso n_uma__ área tão jplpóítante da vida
nacional.
Temos que distribuir estas conceSsões de rádio, evitancl9
esses monopólios. Este é o papel, hoje, certo ou errado. Na
Constituinte, assumimos a responsabilidade de examinar essas
questões e, portanto, não podemos abrir mão dela, através
da _Omissão. Até o momento, estamos apenas pecando por
omtssão. Não discutimos estas matérias, não vamos eXarilinat
o que isto está representando.
No caso presente, por informação, sei qUe se trata de
tnaís um monopólio que se estará criando num estado coroo
o Piauí. E o que temos visto na Bahia e em outros Estados
·é a formação de uma rede de comUnicações, radiodifusão
e televisão, proporcionando a um grupo político o poder de
manipular a opinião pública nos seus Estados. E é isso que
vai continuar acontecep.do aqui, caso haja a ·nossa anuência
em que se faça mais uma vez.
Por isso, Sr. Presidente, ao encaminhar esta votação em
meu nome pes_soal, exclUsivamente, djgo que vo_u votar contra.
E se tiver o apoio de outros Companheiros, pedirei"veiififação
de quorum, se as lideranças aprovarem esta matéria.
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O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. !'ara encaminhar a votação. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, gostaria de conhecer melhor __ a posição do
Senador Jutahy Magalhães. antes de aplaudi~la. Tenho votado
e já dei parecer contra, sistematicamente, a todas as conces~
sões. não só pelo seu aspecto legal, mas. principalmente, pelo
aspecto moral dessas __ conccssões de últirria hora. Até aqui
- e o Senador Jutahy Magalhães sabe da minha admiração
e do meu apreço pessoal e político por ele - , S. Ex• tem
votado pela abstenção, se· não estou enganado ...
O Sr. Jutahy Magalhães- algumas vezes. pela abstenção,
outras, contra. Quando tenho conhecimento, por exemplo.
de que o beneficiado já é proprietário de outra estação, voto
contra.
E neste caso. voto contra espccifrcamen.te pór esta razão,
porque é uma famíHa que já tem, no Piauí, duas estaçõe.s
de televisão, uma outra estação de rádio e. _agora, mais outra.
V.Ex• pode imaginar-o que isto significa no Piauí.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Não, posso imaginar o
que sign"ifica na Bahia.
-------

0 Sr. Jutaby Magalhães- Na Bahia, são mais: seis estações de televisão e cinqüenta e sete estações de rádio.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - De quem?
O Sr. Jutahy Magalhães-- Todas pertencem a pessoas
ligadas ao Governador Antônio Carlos Magalhães. Pode continuar provocando, que eu vou respondendo.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Foi só para esclarecer
aposição do Senador Jutahy Magalhãe-s, a qU.ã.l aplaudo, agora
conscientemente, e quero reiterar o meu voto: continuo votando contra, principalmente, Sr. Presidente, pela oportunidade
desta cor:cessão e das outras concessões, contra as quais tenho
votado.
Já disse, aqui, da tribuna do Senado, que isso só vai
ser corrigido se, um dia, um "automóvel" desses- comparo
cada outorga dessas, Sr. Presidente, a um veículo - bater
num poste e quebrar ou, senão, todos vão passar.
E só lembrar - está no ítem 2 página 2 - a data da
concessão: 12 de março de I 990. Para que ninguém se esqueça:
o Governo que fez esta concessão terminou _seu mandato no
dia 15 de março de 1990. Isso faz parte de um legado de
setecentas concessões que vão passando dessa maneira, passa
um carro hoje, passa outro amanhã.
Quero apenas reiterar que, neste caso, independente de
saber de quem é, sei o que é isso aqui e todo mundo sabe:
é moeda de pagamento de cinco anos de mandato. Por isso,
voto contra também.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, apenas para encaminhar a votaç_ão_. em meu nome
pessoal. Tradicionalmente, tenho votado pela abstenção em
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todos esses casos, por um entendimento bastante semelhante
ao que tem o Senador J!J.tahy Magalhães. -Voto pela abstenção
porque uma ou outra dessas concessões terá sido bem feita,
terá sido b~m realizada, deverá ter tido critérios justos; são
essas _boas razões para se fazer a concessão. Tenho votado
pela abstenção permanentemente por essa razão, porque não
sei se é uma concessão adequada, correta, _colocada dentro
da boa técnica ou não.
Neste caso, baseado na palavra do Sen3.dor Jutahy Magalhães,_ vou_votar contr_a, porque tãmbém sou contrário a qualquer acúmulo - ainda que possa parecer um início de monopólio - , pois éntendo ser a melhor decisão. Se sabemos que
este _grupo que vai receber a concessão já tem outras emissoras
de rádio e de televisão, não há por que a contemplarmos
com o monopólio que é uma é coisa absolutamente indesejável, com profundos e devastadores efeitos sobre a opinião
pública nacional.
Nosso voto, portanto, Sr. Presidente, é "Não".
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) o nobre Senador Chagas Rodrigues.

Com a palavra

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - p( Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre
este Proj_eto de Decreto Legislativo n9 73, de 1992, que apJova
o ato que o-utorga concessão a J:ST-Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na
cidade de Teresina, Estado do Piauí- portanto no meu Estado-, já teve oportunidade de pronunciar-se o eminente Senador Jutahy Magalhães que falou, sem dúvida, no exercício
da liderança de riossa Bancada.
Nada tenho, Sr. Presidente, a acrescentar às palavras
de S. Ex 4 e de outros eminentes Senadores que já se pronunciaram sobre _esta matéria.
Entretanto, quero lembrar, mais uma vez. o que está
na nossa Constituição, no art. 39:
"Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma soCiedade livre, justa e solidária".
Vale dizer: uma sociedade democrática.
Si.--PreSide:Ote, quero dizér o qUe já veilho dizendo há
vários anos: sempre disse que não me parece justo outorgar
concessão a quem já seja concessiori.áfio de rádio ou de algum
canal de televisão. Isso, nos Estados Unidos, é rigorosamente
proibido, Sr. Presidente. Lá a proibição vai mais longe: nenhum grupo pode ser proprietário de jornal e ser concessionáriO de canal de televisão ou de rádio.
No Brasil, continuamos a i"gnorar tais- preceitoS. É preciso
democratizar não apenas o voto._ Nisso já foram vitoriosos,
todos aquelesque, e, várias gerações, desde o fim do Império,
lutaram pelo chamado sufrágio uniVersal. Hoje, o Brasil é
um dos raros países do mundo que tem o sufrágio universal,
embora o sufrágio Dão seja rigorosamente universal, nem seja
livre numa sociedade paupérrima em algumas áreas e em alguns segmentos, como _é a nossa.
Hoje, Sr. Presidente, num mundoem que a grande força
está nos meios de comunicação social, continuamos a cometer
esses equívocos.
Assim, secuildando as palavras do Senador Jutahy Magalhães e de acordo com os meus pronunciamentos anteriores,
quero dizer que estou de pleno acordo com S. Exa, acho
que não devemos aprovar o projeto. Essa decisão tomar~i
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até com relação ao meu melhor amigo que, por ventura, venha

ser contemplado com novo canal de rádio ou de televisão.
Quem já foi" titUlar, concessionário de estação de rádio ou
de televisão não deveria ser contemplado com uma segunda.
São estas palavras que eu gostaria de dizer nesse_:momen~
to. Pelo que vejo o sódo-·majoritário é um ilustre cidadão.
Nada tenho contra S. Ex• que é também comerciante próspe-

ro, vitorioso. Mas, por uma questão de fidelidade a determinados princípios, não posso aprovar o Projeto.
Fui vice-Líder da Maioria no Governo Juscelino Kubitschek; c fui vice-Líder da Maioria no Governo João Goulart;

Sr. Presidente, e integrei o PMDB, partido que aprovou o
Governo do Presidente José Sarney, ilustre maranhense. Entretanto, Sr. Presidente, nunca fui contempla-do cõm nenhum
canal de rádio ou de televisão, mesmo porque nunca pleiteei.
Com essas palavras, mais uma vez quero dizer que vou
acompanhar o eminente Senador Jutahy Magalhães, que falou
não apenas em seu nome pessoal, mas· no exercício da Liderança do PSDB. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com seis votos contrários·.~
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
verificação de quorum.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
· O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Presidência,
tomando os votos das Liderari_ç_as, que são votos simbólicos,
tem condições de saber se há número ou não para votação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Perfeitamente.
Como vota o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA) ~ eor{.
tra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PDT?
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC) - Contra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como vota o Líder
do PDS?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (P_D_S - SC) - Contra,
Sr. Pre_sidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PMDB? (Pausa.)
S._ Ex• já Votou: é a favor.
Como vota o Líder do_PRN? (Pausa.)
S. Ex~ se absteveA
Como vota o Lí<l_er do PFL?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL ,.---TO)-" Como
membro do PFL, voto "Não", Sr. Presidente. Nã-o fã.IO em
nome da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PDC? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
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Como vota o Líder do PSB? (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Como vota o Líder do PT? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Como vot_a o Líder do PTB? (Pausa.)
_S. Ex~ não está presente. _
_
__
_
Está aprovado o projeto, uma vez que-- o PMDB votou
com 27 votos favoráveis, enquanto o PSDB votou com 9;
o PDT, com 5, e o PDS, com4, sornando 18 votos contrários.
O -~FL não votou pela Liderança.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
- O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Os três Srs. Senadores que o apóiam são Esperidião Arnin, Ronan TitO e- Nelson Wedekin.
Os Srs. Senadores podem ocupar seus lugares para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
(Procede-se à verificação de votação.)

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES:
Áureo Mello
Bello Parga
José Fogaça
Ronan Tito

VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENADORES:
Antônio Mariz
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Saboia de Carvalho
EsPeridião ~Amin
J utahy Magalhães
Mário Covas
Nelson Wedekin
Onofre Quinan

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENHOR SENADOR:
Ruy Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Votaram SIM 4
Srs. Senadores; e NÃO 9.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 14.
Não houve quorum.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores
a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa-às 16h55min, asessao é reaberta às J6h50
min.)

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Está reaberta a
sessão.
Vamos proceder à nova votação.
Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -,J'B)- A favor,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PFL?
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL - ES) -Pela Liderança
do PFL. votamos contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -.PI)- Sr. Presidente, o Senador Jutahy Magalhães já se manifestou e justifi~
cou: a Bancada vota "Não".
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o. Líder
do PTB?
S. Ex' não está presente.
Como vota o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA) - "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) --,Çomo vota o Líder
do PRN?
O SR. ÁUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Como vota o Líder
do PDS?
O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PDS- SC)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PDC?
O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Como vota o Líder
do PSB? (Pausa.)
S. Ex•! não está presente.
Como vota o Líder do PT? (Pausa.)
S. Ex~ não está presente. -- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES:
Aureo Mello
Bello Parga
Coutinho Jorge
Gatlbaldi Alves Filho
Humberto Lucena
José Fogaça
VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENA7YORES:
Antônio Mariz
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Dário Pereira
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Elcio Alvares
Esperidião Amin
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
José Richa
Junia Marise
J utahy Magalhães
Lourival Baptista
Magno Bacelar
Mário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Votaram SIM 6
Srs. Senadores; e NÃO 18.
Total de votos: 24.
A matéria fica adiada por falta de quorum, bem como
todas as demais maté,rias em fa~e ge_ votação.
São as seguintes -ã-s inatérias adiadas:

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto. Legislativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga pen:ussão à ~ád_io ~ Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviÇO de radtod1fusao sonora
em freqüência ffiodulãda, na Cidade de São PG-dro, Estado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Beni V eras.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
W 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140191, na Câmara dos Deputados),
que aprov-a o ato que renova a concessão outorgada à Soci~
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de_ Muzambinho, Estado
de Minas Gerais, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Beni
Veras.
-

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991-COMPLFMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~ 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar pelo territóriO iüicional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV; 49,
inciso II; e 84, inciso XXII. da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n~ 285, de 1992, da Comissão
-:__··ne Relações Exteriores e-Defesa Nacional, favorável
ao Projeto com Emendas que apresenta de n"'s 1 a 3-CRE,
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho.
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-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N'' 111, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de L~i do Senado
n" 111, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, que
dispõe sobre a nomeação dos presidentes dãs instituições financeiras oficiais ·de crédito do Governo Federal, tendo

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Valmir
Campelo, favorável ao Projeto c contrário à Emenda apresentada perante a ComiSSão.

-7PROJETO OE RESOLUÇÁO
N" 62, DE 1992
(Incluído cm Ordem do Dia nos terrilos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n\'
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer Oe Plená-

rio, Relator:_ Senador Esperidião Amin), que autoriza o Senhor Presidente da República a contratar operação de crédito
no valor equivalente a até oitenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamcricano de~ Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento do Programa de
Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-SuL

-8REQUERIMENTO N' 735, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 735, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, seja apensado ao Projeto de_ Lei da Câmara n' 59, de 1992, o Projeto de Lei do Senado n" 336, de
1991, a fim de que passem a tramitar cm conjunto, Por tratarem de matérias que versam sobre .o mesmo ass.unto.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 9:
Discussão, em turno único, da Rcdação final (o[erecida pela Comissão Diretora cm seu Parecer _n" ~03,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo o'' 65, de
1992 (n"78/91, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Protocolo de Eràenaa ao art. SO(a) da Convenção sobrc.__ Aviação Civil lntern8.cional, concluído
em Chicago, cm 7 de dezembro de 1944,
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação fi_rl:al <l.provada: _
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 65, de 1992 (n~ 78, de 1991, na Casa de origem).

Faço saber que o Congresso .Xacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Fedcralt nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
·
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-DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 19ÇZ
Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao art.
50(a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional,
concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944.
Art. 1'-' É aprovado o texto _do Protocolo de_ Emenda
ao art. 50( a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional,
concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944, adotado
em Montreal em 26 de outubro di í990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Protocolo de Emenda, bem_ como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou comprorriissoS gravosos ao património nacionaL
-Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 10:
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado o." 226, dç_ 1983
(n" 7,500/86, naquela Casa), que concede anistia a dirigentes sindicais punidos com base na legislação trabalhbta, tendo
Parecer favorável, sob n'·' 277, de 1992, da Comissão
-De Constituição, Justiça e Cidadania.
(Dependendo da votação do Requerimento n"
748/92, de adiamento da discussão.)
A votaçãO do Requerimento n\' 748/92 foi adiada por
falta- de quorum, ficando sobrestada a discussão da matéria.

O SR, PRESIDENTE (Beni Veras)- Ítein 11:
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. Na~ional
para divulgação dos trabalhos do Poder Legr_slatlVO na
televisão, e determina outras providências, tendo
Pareceres:
._
. .
-sob n'' 237, de 1992, da Comissão de Educação,
faVorável,_ nos termos do_ substitutíVO "(fuc apresenta;
e
-de Plenário, Relator: Senãdor Maurício.Corrêa,
favÇtrável ao Projeto e contrário ao Substitutivo da Comissão de Educação.
- -_
(Dependendo da votação do Requerimento n'-'
749/92, de adiamento de discussão,)
A votação do Requerimento n-~ 749_192 fica adiada por
falta de quorum, ficando sobrestada a discussão da matéria.
O SR, PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 112, OE 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 o? 112, de 1991, de au_toda do Senador Nelson
Carneiro, que deternüna__a instalação de equipamentos
antipoluição em veículos automotores de uso urbano,
tendo
-
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Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador

Almir Gabriel, favorável nos termos do Substitutivo
que oferece,
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessõe-s ordi?árias, a ITm- de receber emendas, nos termos do art. 235,
Item II, letra "d", do Regimento Interno.
_ _

Ao projeto não foram apresentadas emendas,
Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo em turno
único.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pi:la
ordem. Sem revisão do o-ra-dor.) -Sr. Presidente solicito
que registre minha presença. Eu estava atendendo a ~m companheiro da Câmara e soube que houve uma verifk3.i;ão de
quorum ~a votação anterior. GóSlãria-,- asSíffi; que V. Ex• registrasse mmha presença nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -V. Ex• terá seu
pedido atendido. _
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
a discussão do projeto e do substitutiVo-.
A votação fica adíada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Sen~d~r Jo~i F~g;Ça.
O SR; JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso_. Sem revisão d_o__orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo falar de Ulysses Gl!imarães. Inscrevi-me ontem, mas, dado o grande número de oradores que
honraram com a sua-_-palavra o nome do Deputado Ulysses
Guimarães, acabamos por não ter a oportunidade de falar
nessa sessão.
No entanto, Sr. Presidente, sinto-me também n~sta hora
pungente, nesta hora triste da vida brasileira, com o compro. misso e com o dever de fazer a minha homenagem ao Depu·
tado Ulysses Guimarães.__
_
Orgulho-me de ter seguido Ulysses GUimarães. Orgulho-me de ter convivido com Ulysses Guimarães~ Orgulho-me
de ter sido seu contemporâneo e tenho certeza de que, neste
momento, todos os brasileiros sentem este mesmo orgulho,
principalmente aqueles que, como eu, tiveram o privilégio
de privar com ele no dia-a-dia, no cotidiano.das nossas atividades, sendo ele um representante popular neste COngresso.
Mesmo o cidadão do rincão mais remóto, mais longínqüo
dos quadrantes nacionais, todos algo receberam de Ulysses
Guimarães.
Com a morte de Ulysscs, calou-se um canto áspero e
solitário, mas digno, em defesa dos_ valores democráticos. Ca_~
· lou-se uma voz rouca e uma santa impaciência cívica, que
não mais dominarão os corredores e o plenário do Congresso,
aos quais não ouviremos mais nos longos e intermináveis debates e nas conversas_ infindas da madrugada.
A morte de Ulysses Guimarães é uma perda irreparável.
Digo isto não como um jargão, não como"Um lugar-comum
repetido de forma exaustiva e inconseqüente. A expressão
~'perda irreparável" aqui é adotada na sua mais legítima e
Irrecusável acepção. A expressão "perda irreparável" aqui
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_tem o rigoroso e exaw significado que pretende ter. Não
há - insisto e repito -Como substituir Ulysses Guimarães.
Quando milhares e milhares de jovens brasileiros saíram
de caras-pintadas, às ruas do Brasil, estavam -quem sabe?
--::-longe de imaginar, longe de ter idéia de que outros jovens,
ha alguns anos, também saíram às ruas, também ocuparam
as praças do Brasil em grandes e póâerosãs manifestações
públicas. A diferença é que, se esse movimento de hoje fOi
pela ética na vida pública, aqu-ele movimento dos jovens de
uma outra geração foi um movimento em defesã da democracia e da liberdade. Talvez os jovens de caras-pintadas que
fizeram este País ser sacudido pelas poderosas vaoas da sua
indignação e do seu protesto, talvez esses jovens n'ão saibam
que'tudo o que estão fazendo e tudo o que têm o direito
de fazer, inclusive o direito de mudar a História do Brasil
têm muito a ver com a vid~ e com a obra política de Ulysse~
Guimarães. Cada cara-pintada que povoou 0 cenário político
deste País deve, estremecidamente, um preito de gratidão
ao brasileiro Ulysses Guimarães. Com Ulysses Guimarães
morreu um pedaço da alma da Pátria.
Sr. Presidente, no início da década de 70, o Colégio Elei~
torai estabelecido pelo regime ditatorial ia impor-se contra
a vontade da população; e Ulysses, em nome das instituições
~emocrát~cas, enfrentando os cães policiais nas ruas-, desafiando baiOnetas e a repressão, não se submetendo aos senhores da vida e da morte, comandou uma nau de insatisfeitos,
comandou uma nau de homens sofridos que não toleravam
a prepotência do regime autoritário então vigente no Brasil.
Ulyss_es lançou a sua anticandidatura à Presidência -da
República, uma candidatura impossível, aquela que não era
para vencer, mas para abrir um clarão democrático em meio
à e~_curi~ão autoritá:ia. E nós o ~eguimos. Seguimos Ulysses
G~umaraes. Posso dtzer, Sr. Prestdente, que uma geração inteua de ~omens ~ mulheres do meu tempo seguiu os passos
e a ban?eua_ ergu:da pela mão trémula, mas vigorosa de Ulysse_s Gutmaraes. Aqu:Ies que tentavam dissuadi~lo, para que
nao arrostasse os pengos e as ameaças; àqueles que tentavam
provocar-lhe a desistência, pai'a que não corresse os riScos
daquela empreitada perigosa, ele dizia, tal como o herói romano Pompeu,_ citado por Plutarco, respondeu aos argonautas,
aos mannhetros que tentavam dissuadi-lo de lançar-se ao mar
encapelado e tempestuoso: ''Navegar é preciso· viver não é
preciso". E nós o seguimos. O Brasil o seguiu. '
- Por isso, Sr- Presidente, nesta homenagem e nestas palavras de lembrança, trago a memória da resistência democrática, trago a memória de uma amargura, mas também traoo
a memória da grandeza que se configurou na imagem, ~a
estatura, na hombridade de Ulysses Guimarães.
Posso dizer, Sr. Presidente, que todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos por ele influenciados em nossas vidas.
Ulysses desenhou o mapa do projeto existencial de toda uma
geração. Ulysses,con(ig1,1rou os caminhos dos brasileiros deste
final de século, à frente sempre dos melhores combates e
das gra~des lutas do povo brasileiro.
Desde a sua anticandidatUra, no início da década d{d970,
desde o lançamento da palavra de ordem da convocação de
uma Assembléia Nacional Constituinte em 1977. por ocasião
do Pacote de Abril, passando pela campanha das Diretas Já
e pela sua candidatura à Presidência da República, concluindo-se agora com a sua participação ativa e decisiva nesse
moll!ento marcante_ recentemente vivido pelo nosso País,
Ulysses deixou uma trajetó:fia de coragem, uma herança de
grandeza. E nós o seguimos. O Brasil seguiu, Ulysses Guima-
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rães. É com a alma confrangida e triste, Sr. Presidente, que
o Brasil chora a morte de Ulysses Guimarães.
No dia em que a Câmara dos Deputados votou a autorização para o processo de crime de responsabilidade contra
o Presidente da República, procurei anonimamente pilssar
por entre as pessoas que ocupavam o largo fronteiro ao Congresso Nacional. Pude ver centenas, milhares e milha~es _de
jovens, quase todos indiferentes aos discursos e ao que se
fazia no palanque. Com exceção de um grupo muito restrito
que se voltava para o palanque, o que se via eram jovens
namorando, conversando, dedicando-se muito maiS a sr inesmos do que à solenidade que os políticos estabeleciam para
aquele ato.
Quando vi esses jovens, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
lembrei-me dos jovens da mesma idade, mas de outro tempo.
Lembrei-me que aqueles jovens iriam dali para as suas casas;
sairiam do largo fronteii:o ao Congresso Naciona! e se dirig"i.=riam cm paz para as suas r_esidências. para as suaS fami1ias.
No movimento mais contundent~ contra a autoridade maior
do País reinava a paz, a segurança e a situação inabalável
e sólida das instituições deinocráticas. Lembrei-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que aqueles jovens que safam dali não
estavam enfrentando cães policiais; lembrei-me que aqueles
jovens não estavam enfrentando ta:nqoes militares. E-sabem
por que esses joven-s não sãfam dali para os cárceres e para
a tortura? Sabem por que milhares e milhares de mães não
tiveram que prantear" o desaparecimento de _seus filhos? É
bom que o Brasil saiba: jovens não foram presos, jovens
não foram torturados, brasileiros não foram esmagaâós por
tanques e por baionetas porque existiU Ulysses Guimarães.
Sr. Presidente, recordo-me aqui das palavras sábias e
inesquecíveis de Ulysses, quando dizia para todos aqueles
que o ouviam que ele gostava tanto de fazer política, de viver
a política, porque ela lhe dava u_m grande prêmio, que era
o direito de fazer mais polítiCa.
Não conheci- e _tãlvez não conhecerei em toda a minha
vida- um homem que tenha se dedicado tanto e tão intensamente à causa pública, à coletividade, ao bem comum. Se
a expressão «espírito pUblico" pudesse ser transformada em
carne e osso, se essas duas palavras pudessem ser consubstanciadas na figurã. de um homem, por certo·_se traduzi~iam
na figura irriponentC e inabalável de Ulysses GuTrflãrãeS.
Quando o corpo esguio e magro de Ulysses Guimarães caiu
ao mar. e a sua alma de pássaro imponderável subfu ao céu,
morreu um. pedaço da alma da Pátria, morreu ·um pedaço
do-s sonhos, das lutas, dos anelos de tantos e tantos brasileiros,
de tantos e tantos homens e mulheres deste País. Mas tenho
certeza, Sr. Presidente, de que aqueles que freqüentaram as
galas frívolas dos palácios, que desamaram o Brasil com a
sua prepotência e com a sua arrogânCia rtãO passaotão de citações esquecidas em livros--empoeirados. Tenho certeza, Sr.
Presidente, de que aqueles que usurparam a democracia e
usaram o poderem seu benefício, ou eril benefício das_ minorias
e contra o povo brasileiro, Ii.ão serãO mais;-daqui a alguns
anos, do que nomes menores em alguma prateleira da História
do Brasil. Mas Ulysses Guimarães, Sr. Presidente, será raiz
de um Brasil novo; será mais do que uma saudade e mais
do que uma memória; será raiz e será árvore. Raiz do Brasil
luminoso, democrático, desenvolvido e justo que sonhamos.
Por isso, Sr. Presidente, como todos os Senadores que
ontem aqui falaram, como todos que aqui se pronunciaram,
quero também registrar o meu pesar pelO extraordinãrio Severo Gomes-. Nosso colega nesta Casa, pensador brilhante, eco-
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nomista aplicado, líder inconteste, figura r;-espeü-ada pelos seus
seus contemporâneos, presidente que foi da Fundação Pedroso Horta, pude, ao seu lado, participar de projetes importantes
para o nosso partido, que acabaram se transformando em
situações concretas, em propOstas de projeto-de-lei aprovadas
pelo Congresso NacionaL
Tive a oportunidade de conhecer o caráter e_ a _inteligência
de Se_vero Gomes. Por isso, não po-sso deixar de registrar
que esta Casa, se perdeu um de seus grandes homens. vê
absolutamente enriquecida a sua memória histórica pela lembrança permanente do Senador Severo Gomes.
Não posso deixar tambem, Sr. Presidente, de registrar
_a falta que farão, ao Brasil __ e a todos nós, D. Mora e D.
Henriqueta, mulheres brasileiras de coragem, mulheies brasileiras que, mesmo sendo casadas com grandes homens, jamais
abriram mão da sua própria identidade e da sua própria grandeza.
-- Faço, a(iui, portantO, o registro desse sentimento profundo,- dessa dor profunda - ~ __ dor incomensu_ráyel _de todos
os brasileiros -1- mas, sobretudo, quero aqui reafirmar e
deixar escrito, com caracteres de fogo, como se na rocha
escrevesse, que o Brasil não substituirá Ulysses Guirria:rães,
porque Ulysses Guimarães vive na memória nãi::iónal.

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Beni
V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Aureo Mello.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- A Mesa associa-se
plenamente às palavras do eminente Senador José _Foga~a.
Concedo a palavra ao nobre Senador_Marco Macie).
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fundado
no dia 12 de outubro de 1942, o Banco Nacional do Norte
S. A.- BANO R TE, com sede em Recife, acaba de completar
meio século de bons serviços prestados a Pernambuco, ao
Nordeste e ao BrasiL Nesses 50 anos o_. grupo BANORTE
- que hoje congrega nada menos-·que 30 empresas, e atua
em todas as áreas do sistema financeiro nacional - tem-rios
dado. um grande exemplo de pujança e· de pioneirismo, e
exercido um papel de fundamental importância- cOrria indUtor
do desenvolvimento e como instrumento indispensável para
a redução das disparidades regionais.
Se essa tarefa e essa disposição hérculeas são admiráveis,
nem por isso são surpreendentes, pelo menos pará aqueles
que conhecem a história do BANORTE - um banco que
nasceu sob a égide do desafio, em meio às incertezas da economia na II Grande Guerra. Desde então, o BANORTE. incoi- ·
porou o espírito do seu fundador, o empresário e médico
Manoel Mendes Baptista da Silva, homem que se destacou
em todas as atividades.que exerceu, em função de sua qualificada liderança e de sua capacidade empreendedora.
Fundado com o capital iniCial de seis mil contos de réis, o
BANORTE logo demonstraria a ousadia, a confiança e a
competência que o levaram a ocupar, hoje, a 15~ posição
entre os bancos privados brasileiros, e uni lugar entre os 40
maiores bancos da América Latina.
Inovando constantemente a concepção do atendimento
bancário, o BANORTE buscou o conta to direto com os clien~
tes, simplificou os serviços administrativos e feido pioneirismo
sua marca registrada, na busca permanente de mo~ernização.
Empresa de capital fechado até 1952, o BANORTE, após

Outubro de 1992

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção II)

aquela data, adotou uma política de crédito mais moderna
e ampliou sua clientela, paralelamente à abertura do seu capital. Já então investia no marketing e desenvolvia campanhas
publicitárias que se tornaram famosas, como a divulgação
do slogan "um amigo na praça". O slogan resumia a filosofia
do banco, de fazer amigos arites de fazer negócios. Medidas
como a criação de linhas especiais de crédito para emptéstimcis
populares reforçavam a aceitação do banco, aumentavam sua
clientela e confirmavam sua- opção pelo pioneiiisrilo.
Este último aspecto é uma constante na vida do BANOR~
TE. Basta lembrar que, a partir de 1964, passou a utilizar
modernos computadores na operacionalização dos seus serviços- Primeiro banco brasileiro a interligar sua rede de agências,
via computador, de norte a sul do País, o BANORTEmantém.em Recife uin- Centro de Processamento de Dados que se
inclui entre os mais modernos e mais bem equipados do Brasil.
Para melhor atender a sua clientela, criou serviços espe..:.
ciais, como Banortelig Empresa, pelo qual atende_ a_ mais
de mil organizações, ligadas _dirctamcnte aoS seus COfllputa.dores centrais, que dão suporte para operaç-ões intei"naCíorlais,
fundos de investimentO~ mercadO aberto e outras opções. O
cash dispenser, atendimçnto por meio de máquinas que-permitem saques, depósitos e transferências de valores 24 horas
por dia, e o BANORTElig Fone, serviço de fornecimento
automático de informações por telefone, são outras facilidades
que o BANORTE ofereceu à clientela.
Em seu programa de expansão, soube o BANORTE conciliar a ousadia, a inovação e ó pioneirimo, com o planejamento cuidadoso, o bom senso c o equilíbrio. Para consolidar
sua estratégia de expansão, o BANORTE_adquiriu, na década
de 60, o Banco Nacional do _Tr_abalho, com sede no Rio de
Janeiro. Posteriormente, assumiu o controle acionário çlo Banco Nacional de Pernambuco, da Casa Bancária Pernambucana
e do Banco Colonial de São Paulo.
Hoje, suas agêricias cobrem todo_o Pai~, com I_Ilaior con:..
centração no Nordeste e especificameritc nO Pernambuco._Entretanto, o banco disputa também, com seus competidores,
o mercado financeiro "dQ_eixo Rio - São PaulO-,-onde se
situam mais de 30 poi""Cento de suas agências, e está presente
também em Miami, na Flórida. Ali, onde _instalou seu_e_scritório de representações há três anos, oferece apoio aos empresários brasileiros nas _operações de importação e: exportação,
não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa.
Sr. Presidente, Srs_. Senadores:
Em tempos de recessão, com _a economia depauperada,
cabe aos bancos um papel de extrema importânciã no sentido
de contribuir para a superação dessa longa crise. O BANORTE, tendo à frente homens dinâmicos, Como o seu presidente,
Jorge Amorim Baptista da Silva, que sucedeu a seu_ pai no
comando da organização, tem demonstrado que o melhor
remédio contra a crise é o trabalho confiant~ e detcrmina,do.
Tem demonstrado, também, que nos momentos mais difíceis
da economia é preciso acreditar no futuro e _ínvestir - na
modernização, em informatização, no"treinamento de pessoal,
em equipamento e marketing. O BANORTE demonstra, acima de tudo, que é necessário ·acreditar na for_ça do trabalho
e no poder de reação. Por_ isso, Sr. Presidente~ faço com
orgulho o registro dos_50_anos de_ vida do BANORTE, esperando que o BrasiL continue contando _com ele e com ou,tros
bancos comerciais, como instrumentos de superaçã·o-da crise
económica e como inâlitóres_ do_ des_e_n_volvi_ment9 _s~cial.
Também não poderia deixar sem um registro, Sr. Presidente e. nobres colegas, o ''Dia Internacional para a Redução
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dos Desastres Naturais'', transcorrido nó último dia 9, sábado
passado, e instituído pela Organização das Nações Unidas.
Tal data foi escolhida durante o 42" período de sessões da
Assembléia da ONU, que também elegeu o período 1990
- 1999 como o "Decênio Internacional para a Redução dos
Desastres Naturais".
~A -inStitüiÇão do "Dia e do Decênio Internacionais para
a Redução dos Desatres Naturais", Sr. Presidente, é o primei~
ro e efetivo esforço coordenado para reduzir a perda desnecessária de vidas humanas e os freqüentes danos à agricultura,
à indústria, enfim, a economia em geral, e também ao meio
ambiente.
Os meios de comunicação nos relatam, com freqüência,
a bcorrêndi de desastres naturais, de acidentes provocados
pelo homem, ou ainda com a participação de ambos os fatores,
em todas as partes do mundo. Pretende a ONU, convidando
à reflexão sobre os acidentes e suas conseqüências, promoVer
maior engajamento das entidades civis, das forças económicaS
e dos governos do mundo inteiro, rio sentido de minimizar,
tanto qua"nto possível, a freqüência dos desastres -os danos
causados à coletividade. Embora tais catástrofes sejam encaradas Coinurnente sob a perspeCtiva do fatalísmo, a verdade
é que muitos dos seus efeitos poderiam ser evitados com uma
ação plilnejada e uma política de prevenção.
Essa reflexão é muito importante para nós, brasileiros,
pois os desastres naturais afetilm mais sensivelmente os países
em desenvolvimento, que não têm a força econômica e o
mesmo grau de organização social dos países mais desenvolvidos. Além disso, prevalece entre nós a idéia, totalmente
falsa, de que o Brasil é imune às grandes catástrofes.
Realmente, não temos em nosso território furacões, grandes terremotos ou erupções vulcânicas. Entretanto, enfrentamos por anos a fio um grande desastre, que é a seca, especial-·
mente no Nordeste. Mas não é só: as inundações têm assolado
praticamente todas as regiões do País, com maior incidência
no Sul, fazendo todos os anos milhares de desabrigados, provocando perdas imensas na econorriia, e, nãO raro, ceifando
vidas humanas. Além das inundações, enfretamos, com menor
freqüência, tempestades de granizO, geadas e venda~ais. Merecem destaque os deslizamentos de terra, principalmente nas
encostas da fachada atlântica, que provocain --mortes- e- prejuízos materiais no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador,
MaCeió, Recife e outras grande-s cidades densainente povoadas. Também nossas estradas são extremamente vulneráveis
a esse fenômeno,·que nos meses mais chuvosos do ano costuma
interromper o tráfego por vários dias e até provocar acidentes
fatais.
Temos ainda, no Brasil, as pragas animais, que dizimam
lavouras inteiras, como a do bicudo, que causa prejuízos incalculáveis ao cultivo do algodão, e também os desastres humanos
~~-natureza tecnológi,qi, Cf:?plO os inçêndi~s. a emi~são residual
de substâncias poluentes e a contaminação radioativa, como
a ocorrida com o Césio-137, em Goiânia, para ficarmos riurii
exemplo recente.
Cabe aqui um pequeno esclarecimento, Sr. Presidente.
Embora o Decênio iristituído pela ONU se refira aos desastres
naturais, os acidentes industriais e os riscos tecnológicos foram
também incluídos no programa, na medida .em que podem
resultar das catástrofes naturais ou representar um desdobramento de seus _efeitos. Além disso, os planos de emergência
para um e outro caso apresentam muitas semelhanças no que
respeita à conscientização da população ameaçada, aos métodos de evacuação nas áreas afetadas e outras providências.
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A conscientização de autoridades e_pqp~l~res para a pfevenção de acidentes e: _a_ para reduçáo dos s~us efeitõS_=é-de
importância fundamental, e estamos_certos. de_g_~.~:e o_:.:I?~cê
nio'' há de contribuir - cOrrtõ, aliás, já está c6fitríb.t,liil:cfo

-para o aperfeiçoamento de tecnologias, para-miihOf Cóõ.trOr
- o uso de terras, mapeamento das ·zoÍlas de tiSco-:- e Oiitrâs
medidas. A prevenção de acidentes e os planos de assistência
às comunidades afetadas não dependem unicamente de _ te-cnologias sofisticadas e recursos fínanceiros, inãs tarhb~_"!• e sobretudo, da nossa capacidade de gerencíamen.to_-põlítico e
administrativo.
No Brasil, o Sistema Nacional de D~fesa Civil- §1NDEC, veni desenvolvendo um trabalho admiráy~lt e, . a~s_ar
de suas limitações, tem contribuído para mi~imizaf as ·canse~
qüências das catástrofes que se abatem sobre nossa população~
Coordenado pela Secretariã ESpecial de Defesa Civil, o SINDEC é integrado pelas Coordenadorias de Defesa CivU E.eglonais, Estaduais e do Distrito Federal, além de Coiflí$Sõe-s Municipais, núcleos comunitários e diverso_s 6rgãós Sé_tóri~i~-.fig~
dos à saúde, agricultura, transportes, Forças Armadas, educa__ _
_ ção etc.
Concluindo, Sr. Presidente, quero .exaltar a in1ciafiva da
ONU e reafirmar minha convicção de que, at~ 9 firial desta
década, teremos diminuído sensivelmente a perda de vidas·
humanas e os prejuízos económicos decorre'nte~ dessas cat~s~
trofes, contando, para isso, com o empenho e .ã võiltã.de política das autoridades, mas _também com __a coriscieiltiZ~ãõ dos
indivíduos e _com a contribuição da C_Qnl_l,midadC, no sentido
de reduzir sua vulnerabilidade e a refofçar_-.S~u $Stéffij-~Çje
segurança colctiva.
- - ·- -Muito obrigado!

M~rr~u Ulysses, vive sua id.éia!_ Úe nosSo peito toritado
pela dor ouve-se .D gemido que busca o consolo na aflição.
MQ.rreu Ulysses, viva com ele o Brasil.
. ~ Coni úl):SSês1aiú6é'm sê foi 'SeVero Gomes, exemplo dos
mais~nõbres de_-cfd~ãfiiá:cfiliomem pUblico. Quanto, desde
çste Seriac;lo d_a Rçpúblicã; não se oUviu a firmeza de sua
Voz sobre os destinos qe nossa Pâtrfa.
Chora o Brasil,, Q.q Qi~poque ao Chuí, mais esse duro
_golpe. Desde_ o Amapá derrama-se o pranto por esses compa~
triótas.
. - -_
-A DeU:.s suas.calrita~.. aoJ~rasíl o exemplo e a dor, porque
_n~vega~ 1 mais dQ. g~_e __nunca, é preciso_.

O SR. PRESIDENTÊ (Áureq Me !lo ) -Concedo a pala-vra aõ- nobre Se fiador Divaldo suruagy.
_
O SR. l!lVAkliO:SURJ,JAGY (PMD!l- ALPronuncia
ó seguinte discurso.)_- sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores,
. o Brasil co·ns_eguiu, Brialmente, romper o padrão latino-a. mefic;1iio de Saída de_cris~.. Sem convulsões, apesar das grandes e expressivas iiuinífestações que se suceaera:rif, de norte
-a- sill, numa cobrança _da' .sQçiedade pelo respeito ao direito
de_ cidadania. S.eni. sobressáltos, sem uma gestão sequer que
colocasse em perigo-as iriStituições democráticàs·,-ã sociedade
promoveu, por meio de seus representantes na Câmara dos
Deputados, o afastamerito do Presidente da República, para
responder, perante o· Senado, por crime de responsabilidade
":de que é acusado, pela prática de atos e omissões com que
. 'indigníficOu ó eXe-"tcíj::ió.do Cà'fgo. o· Presidente afastado será
julgado legalmente pelo Cortgresso Nacional, segundo um rit_:_ '_ro_o_ Processuaí próprio' assegurado pela lei e pela Constituição.
.Se for-condenado, a democracia não sofrerá solução de conti·
nuidade.
O SR- PRESIDENT!J: (Áureo Mello ) -Concedo a palaJá é um bo-m"conieço. Insuficiente, poréril, pata a indisvra ao nobre Senador Henrique Almeida.
pensável tarefa que a hiStória reserva a partir de agora para
o SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL _AP. Pronuncia a sociedade brasil<;iíra: a Q~ construir uma ~ação, uma verda0 seguinte discurso.)_ Sr. J>te~idente, s_r~ _e -s_r~.~~tD_;~·qoi~~~
deira Re-pública. Não uma república de elites, em que grupos
sobre nossas cabeças desce 0 luto mais c~ue~ ~ su!l?~'::endent~_·. J?rivilegiaâos ~e__alternam no poder para atender a seus próAo regressarmos de um final de semana prolong~do, do ~prios e IrO inâis da-s' vezes- esc=usõs-ihtetesses; mas uma verdaquanto haveria de ser festa, pesa 0 gosto amargo do gue
d_ei~a República, êin que? interes~e. ·colet~V? S~ja sinôniffiO
não esperávamos saber tão certo: morreu !Ily;ses~Çiui_m_ará~~-·~-d~ mt~~e~s~ -~e .1-?ã~~s, : __r:.~~~~~L~,s-~e~?_s .P!~~~~~~tado_s en~onDas mais eXttaõtdin·ar13l_S--iíif~gens-_<:le _hbmem___p~llco,
ff!ffi nas ms~Itutções gove:n~el_l,tats,_JU~tctánas e legt~lativas,
para o quanto a adjetivaÇão é praficarnénie~m'iiP76Ss1Vif, urys-- --uma gara·ntíã de r:presenta~o verdadeua-.- __
ses Guimarães foi, sem dúvida alguma, um__estadista ma~or,
.Portan!.o, n~? ba~ta ~amr os golpes d~ Estad?~ nao basta
üder insigne capaz de se anteci(:mr aoS fatOS-ildS--nítinlêlltôS -.~~,~h~-~ con~vê~Gia da soqedade ~JD prát!cas p~hticas moralmais críticos da história. Assim foi Ulysses,valoros9 comba- me~~e._pouco .?rtodoxas. para n~o dizer Imorais. Tamp~uco
tente, defensor intrangente dos ideais democráticOS: -- -_ .
é_~u_!I:Iente aca.~ar ~~~ ~-c~rrupçao,_~m tod~~ as s~as mamf_es0 Brasil e América _Latina perdem um~-c!~ S?_as Cxpres... }~çõe~~-}~. p~~~-~s-~ r~P._~lu yt$?ros~?:I~~t_e o __lDlobihsmo CÍ\'IC?
sões mais notáveis de líder, A~sitil éiff!Iq ª- q~nl.9~~f~Ç.l,~-;-tãfll: -~,q~~ aceitá c~~~ d~~_t_l!fO tr~g~co e m:X'?_râvel a _fa~ta?e q~ah
bém a liberdade, como que num passe de_mâgiCã, ganha seu _d'!~es de certl!S _s~_tcrt~s_da ehte ~~asdetra e corr91 ate mesmo
pedestal definitivo,_ firma·aa nO alicerce in;:tbal~~-et'"~~-q~!e -~-s,_bases_d_~_.c_onv_t~-~~~-~ -~a so-ctedade_. É preciso encerr~:·
que viveu para dignificá-la, fazendo-a pratiCaffieil1ê itiõ"estru- -- coififl!m,~~- ~-~~~~:~~n~-~ao~_~_l?nga_nmte,d~ equívocos pohtltível
cos e maugurar urna-Iase_ -éttca da vtda pubhca, para atender
·
às- aspirações d~ honradez e dignidade, pessoal e coletiva,
O Brasil continuará, Dr. Ulysses Gu"iriiafáes, alrtd~ mais de 150 milhões de b:iasileifCis. É predSó, finalmente, congregar
seguro de seu destino grandioso, fiime na trilha das liberdades . 0 interesse coletiVo ~iíf torno de um projeto político, consdemocráticas, pela grandeza de nossas instituiÇÕéS~e ria Qu~~ truído democraficaniente e com padrões éticos irretOcáveis_.
do bem-estar para o nosso_ povo sofrido_.
. Dern:ocrada, étiC:a e 'prôjeto político, estes os grandes
Morreu Ulysses; o Brasil derrama suas lágrimas por um
p·ilares sobre os_ quaiS deverá assentar-se a construção da Nade seus políticos mãis riõtãveis, uriiã-legeriaã de dígnicíaçle! _ Çã()braSiieíra: __ . --.No pranto agora derramado buscamos a fórça para venCei· - - CôÍri'"éÇaffiCtS a-eonsolidar· a ordem democrática, e disso
as adversidades. No exemplo de vida de Ulysses Guimarães
o ínaior ·exemplo é justamente a safda constitucional enconencontramos o ânimo para continuaimos na·luta pela ·grãtitrada para a gravíssima ciíse que estamos atravessando desde
deza de nossa terra e de nossa gente.
meados
d~st~ ªD'"' Çgri).~fe.itO, desde~.a j~stalação da CPI
---,--·
-~-

_,~------'=-----~-
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para apurar denúncias contra o senhor Paulo César Farias,

até o impeachment que afastou do cargo o Presidente da República, percebemos que a democracia não só é possível como
já começou a se exercer plenamente no País.
Uma importante demonstração desse exercício democrá-

tico foi a própria atuação da CPI, que iniciou seus trabalhos
com baixos índices de confiança e expectativa, principalmente
na avaliação da classe política, maS que conseguiu- avançar
profundamente nas investigações, dando mostras de que a
sociedade não é mais impotente diante da corrupção.
A democracia também se exercitou plenamente na livre
manifestação da insatisfação pojjulãr de todas as idades que
ocupou praças e ruas, num clima de indignada in;-everência,
mas sempre com calma e respeito, fato talvez inédito ao nível
mundiaL Evidentemente, tal situação só foi possível porque
a sociedade, assim como as instituiÇões, atingiu u:.m elevado
grau de maturidade.
O exercício democrático, fundado na transparênda, possibilitou aos brasileiros uma ídentificação cfvicã eiit tornõ de
exigências morais, primeiro aos políticos, depois ã própfia
sociedade. Não se frustrou o sentimentO~ p-artilhado desde
o início, de que a democracia nada tinha a perder com a
apuração das denúncias e com a identificação dos culpados,
qualquer que fosse o resultado do processo.
Já demonstramos maturidade política suficiente para te,;,
jeitar alguns sofismas que estigmatizaVam as-prátiCas-Políticas
nacionais, o principal deles de que a democracia_ precisa ter
uma margem para práticas pouco ortodoxas. Os cidadãos se
sentem no justo direito de exigi_r que a moralida-de pública
seja uma proteçãO efetiva (e não apenas retóricâ- usada pelo
Estado e em suas relações com a sociedade). Essa aspiração
nacional por mudanças repudia os velhos e subalternos hábitos
e valores da vida nacionaL
Os cidadãos não aceitam Viver outra situaçãO de ConstrangimentO nacional como esta, em que todos, por pudor, evitavam se olhar nos olhos, ao tomarem conhecimento de episódios pouco- edifíca"iites, em que o poder havia sido priníaria'mente utilizado em proveito p-essOal, ao arrepio das normas
éticas m8.is elementares.
A sociedade quer ser diferente, num pafs do qual se orgulhe, e que nada mais tenha a ver com a sucessão de erros
que exigiam da socied;ide um pacto de conivêtlcia-~ em -nome
da normalidade política e da estabilidade ins_tituciorial. É preciso dar um basta à chantagem que faúa de tod_os os brasileiros
reféns de práticas das quais discordavam.
As recentes manifestações da sociedade não sigrtificaranf
apenas o· repúdio à corrupção, mas revelam, acima de tudo,
exigências de profundas reformas na maneira de fazer política
e de governar. Revelam também -um-a gcánde Cxpectativa--nacional, no sentido de que o momento de reflexão que sucede
à crise- produza uma nova qualidade de políticos, ·de empresários, de eleitores, uma nova ordenação da representação
política, uma nova regra na repartição e tributação das rendas.
Enfim, uma nova qualidade de Estado, com base em padrões
éticos e de organização em nada parecidos com os observados
até agora.
Se já demos evidentes demonstrações_ de exercício democrático, ainda estamos longe de atingir padrões étic_os de com~
portamento desejáveis para a sociedade. Essa conquista exige
mudanças profundas, constantes e demoradas no agir individual e principalmente coletivo. Não é preciSO ün.agül"ãf Situações dramáticas para pensar essa questão. A vida diária do
cidadão está repleta de questões, de pequenos dilemas que
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exigem sua tomada de posição, como cidadãos c com') membros da sociedade brasileira: De que forma contribuir para
reverter uma insuportável situação de injustiça social? Como
fazer para· assegurar a todos urna sociedade livre. humana,
justa?
O reSgate da cidadania envolve um movimento de mão
-dupla; em que a sociedade e o Governo repensem seus padrões
éticos de comportamentO e se comprometam a realizar um
verdadeiro pacto social, em novas bases. Embora não se deva
esperar, com a posse do Presidente Itamar Franco, a imediata
solução dos problemas, podem-se antever sinais positivos de
que o País poderá tomar o rumo certo.
O momento atual, para o qual os brasileiros se prepa_
raram ao longo desses meses de denúncia e apuração pela
CPI, é de- grande responsabilidade política, pois o direito ã
reparação Cívicã não se garante nem se exerce plenamente
apenas co_m_ a revelação da verdade. A classe dirigente, parte
interessada na verdade completa, deve avançar no sentido
de que essa revelação não se esgote no episódio do impeachment. É importante também _que se
~segure o testemunho das lideranças empresariais, pois não
se pode esperar a restauração da confiança nacional sem o
e~emplo que chegue ao conhecimento dos cidadãos. O esclare". cimento de todas as dúvidas, a confirmação ou negação de
todas as sUspeitas, não importa quem esteja envolvido, será
_íq_ridÇtmental para- que o País comece uma nova página de
sua história.
A partir de então, é preciso pensar, com urgência e deterIriinação, num projeto que resgate a dívida social, ética, polítiCa: e económiCa da sociedade brasileira e que estabeleça as
bases para a construção da verdadeira Nação que todos desejamos.
Dispomos de pouco tempo e de condições materiais bastante desfavoráveiS,.. mas nos animaª esperança que explodiu
___nas -ruas em manifestações de todos os setores da sociedade,
e o exemplo do novo governante, um homem intrinsecamente
hónesto, capaz de restaurar a moralidade e conquistar a neces~~ria confiãnça da população para a execução da tarefa co~

mum.

.

Devemos dar in(cio córiúifgêiicià. às tarefas Cfu"e O.Os aguai:d__ame que devem partir de uma ampla reforma administrativa,
de rilodo a assegurar a participação da sociedade no controle
do Estado. Clientelismo, corporativismo, corrupção constitQem comportamentos que não devem ser admitidos numa
nova-·ordem ética em que será inadmissível a dilapidação dos
r-e-cursos públicos. É necessário também que se proceda a
reformas n~ lei eleitoral, regulame_ntando o financiamento
das eleições, e o papel das organizações partidárias. Tambêm
Jiâo se_ pode esquecer a reforma fiscal e a concepção de um
programa de emergência paTa reãnimar a econoniia e elevar
o~ níveis- de vida da população para patamares aceitáveis,
segund9 os padrões interna,cionais de vida civilizada.
A forma como conseguirmos realizar essas tarefas definirá
us r~ mos que o País vai tomar, daqui em diante. O que está
em jogo, no momento, não é mais a credibilidade de um
__g_o':'erl_l'!nte, mas a credibilidade das instituições, da sociedade
e--_das regras que disciplinam a convivência civil. A grande
lição da crise pode ser uma lição de esperança. Está cm nossas
mãos assegurar que se concretize.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Concedo a palay~â ao nobre Sen,ador Hugo Napoleão.
. O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Pronuncia o segumte dtscurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, a
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Comissão Executiva Nacional do Partido da Frente Liberal
vem manifestar profUnda consternação com o desaparecimento do Deputado Ulysses Guimarães, do e_x-Senador_ Severo
Gomes e excelentíssimas esposas, bem como do piloto e do
co-piloto, vítimas de acidente de helicóptero.
O Deputado Ulysses Guimarães foi um estadista na verdadeira acepção da palavra.
Presença indispensável em todos os momentos da história
contemporânea, Ulysses Guimarães sempre atuou Com pa:triotismo e espírito de brasilidade.
Parlamentar de estilo elegante e impecável, deixou presença profunda no Congresso Nacional e no seu partido, tendo
sido, na fase mais crítica do autoritarismo no Brasil, um bravo
e combativo líder.
Perde o Brasil; perde o povo brasileiro; perdem as instituições políticas, sobretudo, o Congresso Nacional que tanto
amou, defendeu e honrou.
Seu exemplo ficará registrado para a eternidade.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Me !lo)- Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil
vive hoje um momento de inegável responsabilidade na atribulada históría pOlítica da vida democrática republicana do País.
Das ruas, a juventude encheu as avenidas e as praças
públicas do País inteiro gritarido pela ética na política, pela
étic_a dos políticos.
Assim, os adolescentes, de maneira vibrante e civilizada,
surpreendentemente conscientes do exercício- eretrvo de suas
cidadanias, arrastam -a sociedade para exigir o fim -da corrUpção e o--estabelecimento da austeridade e dignidade.
.
Depois de tantos séculos de desmandos. de corrupção,
de falta de patriotismo, de poder arbitrário e autoritário, de
Instabilidade institucional constante e de curtos períodos democráticos, o BraSil, o seu povo-e, principalmente, a sua
juventude, deram ao mundo um exemplo ímpar de grandeza
política e de maturidade.
As enormes concentrações públicas deixaram sempre um
recado muíto claro para os quatro cantos do mundo: "Nós
vivemos em um país do Terceiro Mundo, em um continente
onde as elites do poder são em sua maioria corruptas mas
não aceitamos mais a convivência com o deletério de se passar
por cima da lei, com o paternalismo, -com a falta de vergonha,
com a política sem transparência, coin a fragilidade da democracia e tom a desmoralização do Brasil e do povo brasileiro".
Em recente declaração através da imprensa o líder estudantil, Lindberg Farias, Presidente da União Nacional dos
Estudantes (UNE), manifeStou-se a respeito do futuro do
Brasil: ''Estamos vigilantes e esperandO ver o que vai_acontecer. Nossa proposta ao Presidente Itamar Franco é de que
ele se aproxime não só do Congresso Nacional, mas qUe consulte a sociedade, por intermédio de suas entidades representativas a ajude a construir um Brasil soberano".
Sr. Presidente, Srs. S.ei1.adores, na verdade, o Bras-il emocionou-se com seus -jovens, cOin o patriotismo, a coragem,
a capacidade fantástica de mobilização e da responsabilidade
demonstrada durante os últimos c graves acontecimentos políticos do País.
Foram eles, os atores sociais maiS importanteS e a mais
determinante força de pressão que lcvo_u a Câmara dos Deputados a aprovar a abertura de inquérito contra o Sr. Collor
de Mello. Foi a juventude, finalmente, que trouxe para as
ruas o resto da sociedade organizada como os sindicatos, as

igrejas e outras entidades sociãis. Não se pode negar, portanto,

que o movimento jovem foi o centro de gravidade de toda
a_ mobilização social.
A luta pelo estabelecimento da moral, da ética, da honestidade, da franqueza e da transparência é, ínquestíonavelmente, a busca de valores extremamente concretos e objetivos. Nas décadas de 60 e 70 perseguia-se o ideal da construção
de uma nova sociedade, através da solução do conflito final
entre o trabalho e _o capital. Essa grande diferença de enfoque
separa inexoravelmente os dois tempos históricos e as duas
gerações entre o campo da teoria e o campo da prática.
Além disso, não ·podemos nos esquecer_ de. outra grande
diferença entre o momento militante_ de hoje e os tempos
re!Jeldes de ontem. Na década de 60, a juventude engajada
tinha os seus mitos e os seus heróis, tanto na política quanto
na música e na literatura. Mao, Fidel, Guevara, Cienfuegos,
Lumumba, Ho Chi Mi, os Beatles, os _ Roling Stones, Jimmg
Hendrix, Gil, Caetano, Betânia, Chico, Vinícius, João Gilberto, Glauber, Bergman, Felinrii, Mac Luham, Herbert Marcuse, Aldus Huxley e outros que povoam ao mesmo tempo
os sonhos dos jovens, seus planos, suas ra:ritaSi3.s-~-suas emoções
e suas ações políticas.
A geração dos anos 90, ao contrário, além de sofrida
na fase final da ditadura, não tem heróis, e tornou-se uma
juventude indignada contra a corrupção, contra a impunidade
e contra a_mentíra pratícada principalmente por grande parte
dos políticos brasileiros.
.
·-Durante muito tempo, sua reação foi calar e foi justamente o silêncio, escondendo o ódio e a indignação, que foi
confundido com apatia, com alienação e com futilidade.
Nenhum sociólogo o_u cientista político foi capaz de enten_der o silêncio da juventude antes de_ sua_ explosão.
A juventude brasileira cumpriu assim o seu papel em
defesa da integridade nacional. Os jovens voltaram às escolas
e faculdades, mas continuam vigilantes, como o disse o jovem
Presidente da UNE.
O Brasil acordou finalmente de um grande pesadelo, e
prepara-se agora para entrar em um novo tempo sob a égide
da ética, da verdade, de justiça social, da moral e da transparência. É com esta yerdadeira espe.rança que precisamos entrar
. no século_ XXI como uma _grande democracia.
·
Além dos valores que a Nação defende, repousa a expectativa de que o governo de Itamar Franco manterá viva a
esperança e a fé no futuro da Nação.
O resgate da dívida social ainda continua na retórica das
promessas. 70 milhões de brasileiros vivem na mais completa
miséria absoluta e exige agora a decisão política de integrá-los
à sociedade, corno cidadãos desta Pátria.
Muito obrigad<')..
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Não há mais
oradores ins_critos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enCerrar
os trabalhos, designando para a sessão extraordinária das
18h30min a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-l-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO N' 7, DE
1992 .
..
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à-Constituição n' 7, de !992, (n' 82/91, na Câmara dos Deputados). que altera o artigo 92 da Constituição Federal.
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-2MENSAGEM N• 246, DE 1992
Escolha de' Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
no 246, de 1992 (n' 255/92, na origem), de 30 de junho do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félix
BaptiSta de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente Com o cargo de- Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mautitânia.

-3MENSAGEM N' 296, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão,_-em lU.rno únicó, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Naciorial. Sohre a Mensagem
no 296, de 1992 (n' 567/92, na origem), de 3 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do _Senado a escolha do .Senhor Ruy
Antônio Neves Pinheiro de Vasconcellos, MinistrO de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Democrática de São Tomé e Príncipe.
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n' 309, de 1992 (n' 593/92, na ori'getn), de 15 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José
Nogueira Filho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer _o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Cuba.
-7MENSAGEM W 258, DE 1992
Escolha d{! Autoridade
Votação, em turno único, do Parecer n" 269, de 1992,
da Comissão de ConStituição, Justiça ~ Cidadania, sobre a
Mensagem n' 258, de 1992 (n" 266/92, na origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
José Calixto Ramos, para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores,
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o triênio de
_1992a 1995, na vaga decorrente do término da sua investidura.

-8-

MENSAGEM N" 259, DE 1992
Escolha de Autoridade
Discussão. em turno único, do Parecer n~ 270, de 1992,
da Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n" 259, de 1992 (n" 267/92, na origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú~
-4blica submete à deliberação do Senado a esColha do Senhor
José Francisco da Silva, para ser reconduzido ao ,cargo de
MENSAGEM N' 303, DE 1992
Ministro Classista Temporário, representante dos TrabalhaEscolha de Chefe de Missão Diplomática
- dores, junto ao Tribunal Superi9r _do Trabal_ho, para o triênio
Discussão, -em tUrno-único-, do Parecer da Comissão de· de 1992 a 1995, mt vaga decofà:~nte dõ térinlno da súà inves~
· · ··
tidura
Relações Exteriores e J?ef~sa Nacional, sobre a--MenSagem
n' 303, de 1992 (n' 582/92, na-origem), de 11 de setembro
-9~
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
s~bmete à deliber~~ão do Senado a escolh(l Qo Senhor Agildo
MENSAGEM No 260, DE 1992
S~llos Moura, Mm1stro de Segunda Classe, da Carreira de
Escolha de Autoridade
D1plomat&, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
jl,mto à República de Trin"idad e Tobago.
. Discussão, eril turno único, do Parecer n'~ ?74, de 1992,
da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadaoi_a,_ sobre a

-5-

MENSAGEM No 308, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em---turno úniCo,· do Pareéer da cOmisSãO de
Relações_ Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
no 308, de 1992 (n" 592/92, na origem), de 15 de setembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à _deliberação do Senado a _escolha do Senhor Luiz
Orlando Carone Gélio, Ministro de Primeira Classe da C3rreira ~e Diplomata, pa:a, cumulativamente _com o ~rgo de
Emba1xador do Brasil JUnto ao Reino da Noruega, exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ã República da Islândia.

-6MENSAGEM No 309, DE 1992
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
~elações Exteriores e Defesa Nacional, sobre- a Mensagem

Mensagem

n~

260, de 1992

(n~

268/92, oo origem); de 9 de

jUlho do corrente ano, pela qual o senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Afonso Celso Montes de Sousa Carmo, para ser reconduzido
ao.cargo de Miriistro Classista Temporário, representante dos
empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para·
o triêriio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término de
sua -investidura.
-lOMENSAGEM No 261, DE 1992
Escolha de Autoridade
Discussão, em turnO- único, dO Parecer n~ 275, de 1992,
da ComissãO -de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem no 261, de 1992 (no' 269/92, na origem), de 9 de
julho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do_ Senado a escolha do Senhor
Osório Coelho Guimarães Filho, para ser reconduzido ao cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, represen~
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tante dos empregadores, junto ao Tribunal SuperiOr do Traba~
lho, para o triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do
término de sua investidura.

HMENSAGEM N° 297, DE 1992
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n~ 299, de 1992,
da Comissão de Con_~tituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 297, de 1992 (n' 570/92, na origem), de 4 de
setembro do corrente___ ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberaçãç do Senado_ a escolha
do Doutor Adhemar Ferreira Maciel, para exercer o cargo
de Ministro do SUperior Tribunal de Justiça, nd vaga decorrente da aposentadoria do Ministro _Carlos_ A~_gusto Thibau
Guimarães.·
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MENSAGEM N' 298, DE 1992
Escolha de Autoridade

Discussão, ern turno único, do Parecer n~ 300, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 298, de 1992 (n' 571/92, na origem), de 4 de
setembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Indalécio Gomes Neto, para compor o Tdbunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Gia~
cd'Iflini.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -

a sessão.

(Levanta~ se

Está encerrada

a. sessão às _17 horas e 32 minutos.)

Ata da 205a Sessão, em 14 de outubro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Benevides e Iram Saraiva

ÀS 18HORAS E30MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso camargo - Albano Franco - Alfredo campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Amir Lando - Antonio

Mariz- Aureo Mello- Bello Parga - Beni V eras- carlos Patrocínio - César Dias - Cbagas Rodrigues - Cid Saboia de
catvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira
- Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Epitácio caceteira - Flaviano Melo - Francisco RoUemberg - Garibaldi Alves Filho Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Iram
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - J arbas Passarinho - J oao
C'.almon -João França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - Josê Eduardo - Jooo Fogaça - Josê Richa Josê Sarney - Júnia Marise - Jutahy MagaiMes- Lavoisier
Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor- Márcio I.acerda- Marco Maciel- Mário Covas- Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior - Nelson carneiro~- Nelson Wedekin - Ney MaraoMo - Odacir Soares - Onofre Quinan -Pedro Simon - Pedro Teixeira - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valrnir campelo
- Wilson Martins.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. li'
secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 756, DE 1992
Nos termos do artigo 172, inciso I, do Regimehtó Interno,
requeiro inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 50, de 1992, cujo prazo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1992. - Senador
Esperidião Amio.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O requerimento
lido será incluído Iia Ordem do Dia oportunamente.
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERiMENTO N' 757, DE 1992
Nos termos do art. 216 do_ Regimen~o Interno, solicito
as SegUintes inform-ações ao- Banco Central, pOr -intei:'Díédio
do Ministério da Economia e Fazenda:
a) Quais os tipos de tÍtulos colOcados pelo Go\i6rn0 no
mercado financeiro?
b) Qual o valor dos títulos e prazo de resgate?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A lista de preSala das Sessões, 14 de outubro de 1992. - Senador
sença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadore~. H_avendo
___
Onofre
Quinan.
número regimental, declaro aberta a sessão.
(Ao exame da Mesa Diretora.)
Sob a proteção de Deus) iniciamos nossos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O requerimento
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
A Presidência solicita aos Srs. Seriãdores que se encontram em seus gabinetes e demais dependências do Senado
que venham ao plenário. A matéria a ser agora apreciada

depende de quorum qualificado
Encontram-se presentes na Casa 75 Srs. Senadores.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, de fato, V. Ex~ age
bem ao fazer essa convocação, porque há mais de setenta
Senadores na Casa.
Informo a V. Ex" que a Bancada do PMDB está reunida,
neste momento, no gabinete da Liderança, ao lado, e logo
todos_ os participantes estarão dirigindo-se ao plenário:
Quero comunicar, também, que a Bancada do PMDB
reuniuwse e decidiu, por unanimidade, aprovar a emenda consw
titucional em pauta nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Agradeço a V.
Ex~

A Presidência insiste em que os Srs. Senadores compareçam ao plenáriO, já que a apreciaçãO de proposta de Emenda
à Constituição necessita de quorum qualificado.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n" 7, de 1992, (n• 82/91 da
Câmara dos Deputados), que altera o art. 29 da Constituição Federal.
A discussão da matéria, em segundo turno, foi encerrada
na sessão de 24 de agosto último, sem apresentação de_emendas.
Passawse à votação.- _
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !9
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 758, DE 1992
Requeiro, com fulcro nos arts. 315 c 372 do Regimento
Interno d_o Senado Federal, o adiamento, por 30 (trinta) dias,
da votaçao da Proposta de Emenda à Constituição no 7 de
1992.
,
Sala das Ses.s_ões, 14 de outubro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.

O Sr. Pedro Teixeira- Sr. Presidente, peçõ ·a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESlDENTE-(Irinil-Saraiva) -Concedo a palavra a V. Ex~
O SR: PEDRO TEIX-EIRA (PDT- DF. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, solicitações nos foram formuladas para que estudássemos mais detidamente esta matéria, referente ao número
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de vereadores. Tal questão não é objeto de consenso nacional
e não deve ser examinada açodadamente, sem que se ouça
a população, nesta nova fase do Brasil, deve ser examinada
com mais vagar. Não tendo outros elementos, propus que
fosse adiada a votação, nos termos do que dispõe o art. 308
do Regimento Interno. Peço a aprovação deste meu requerimento.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. PrCSidente, quero inicialmente,
em nome de nossa Bancada, saudar o ilustre Senador do Distrito Federal, que_ aqui está substitu:nd_o-_o atual Ministro da
Justiçã, Senador Maurício Corrêa,~diZendo-lhc que -estamos
honrados com a sua presença. Porém, com todo o respeito,gostaria de acrescentar que essa não é uma matéria nova,
não é uma matéria recente; trata-se ·cte uma questão que vem
sendo profunda e criticamente tratada, através de abordagem,
de discussão e de debates intensos tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.
Informo ao Senador Pedro Teixeira que a referida emenda já foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados
e que ela possui mais de 2 anos de longa, de sacrificial tramitação nas duas Casa~; informo ainda que já estamos votando
o segundo turn() aqui no Senado Federal.
_Portanto, -tud_o que havia por dizer, por levantar, por
analisar, por discutir, já foi feito. Estamos aqui, neste-momento, moralizando, estabelecendo os meios corretos para uniformizar o número de vereadores nas Câmaras Municipais de
todo o Pais. Isso porque o critério existente, hoje, pelo texto
constituCional atual, dá competência às leis orgânicaS municipais, e O resultado é uma enorme disparidade, uma enorme
irregularidade. Há pequenos municípios com 10 mil eleitores
que chegam próximo de vinte vereadores, enquanto municí_pios médios náo_têm nem mesmo doze, treze, quatorze, quinze_ vereadores. Portanto, o que essa emenda faz é oorrigir
distorçõeS, uniformizar e, sobretudo, garantir que não compete mais às Câmaras Municipais, mas ao Tribunal Regional
Eleitoral fixar o púnlero Com base naquilo que a emenda
está estabelecendo.
Sr. Prê.sident~, foi-me_aler_tado, e, de fato, preciso comunicar à ·casa que precisaremos fazer uma emenda, ou uma
alteração de técnica legislativa, porque, do ponto de vista
da emenda de texto constitucional, não pode haver renomeração de inciSos. No caso de emenda à Constituição Federal,
o~ incíSos permanecem com os seuS números originais, e aquele inciso que venha a ser suprimido mediante emenda supressiva fica mencionado, elencado, mas em branco. Desde já
faço este registro, porqUe ein Seguida iremos à votação, para
que a Mesa Diretora, por meio da sua Secretaria Executiva,
faça estas correções.
Sr. Presidente, embora estejamos aqUI encaminhando
contra o requerimento do ilustre Senador do Distri\O Federal,
é importante salientar, advertir e até esdãrecer aos SrS. Senadores que ainda têm dúvida sobre essa emenda, que ela não
representa e não pode repre~entar, em hipótese alguma, aumento de despesa. Quando houver aumento do número de
vereadores, o que poderá ocorrer é a redução do salário dos
vereadores e dos gastos com outras fíri3lidades, dentro das
ativid~des próprias e afins da Câmara de Vereadores-. Em
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primeiro lugar, temos a Emenda Constitucional n~' 1, originária
deste Senado, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
estabelece que os deputados estaduais terão, no máxirilo! dois
terços dos ganhos dos deputados federais. E a mesma emellOa
estabelece esta proporção, também, para os vereadores.
Por outro lado, a lei que aprovamos no período ainda
do Presidente José Sarney, estabelecia um limite de cinco
por cento para os gastos do município com a Câmara de Vereaw
dores. Isso não pode ser ultrapassado. Se a Câmara tiver
duzentos vereadores, ela vai ter que dividir os recursos que
já tem, limitadamcnte, com esses-vereadores .. O aumento do
número de vereadores, portanto, não ac.arr~ta aume_nto da
despesa. Essa é uma questão constitucional e legalmente já
limitada. Não há como alterar essa situação-. _ .
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cnc;aminhO"Con~
trariamCnte ao requerimento. O meu Partido, o PMDB, teve
agora uma decisão de Bancada. por unanimidade, em favor
da emenda. Desejariios Votar e, tenho certe-za, vamos fazer
um bem para o interesse público no País. PrincipalrilCrite porque - tenho aqui comigo a infOrmação - por exemplo, o
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais decidiu adiar
a diplomação de seus vereadores porque essa emenda _ainda
não foi votada. O País está paralisado à espera do Senado.
Vamos corresponder às expectativas do nosso País. Era o
que eu tinha a dizer. Muito obr~gado.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o
requerimento.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra ao nobre S_enador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Sena-_
dores, se bem ouvi, o requerimento cogita da prorrogação
por 30 dias?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Exatamente, no·
bre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Eu gostaria de pedir
a atenção dos nobres colegas para o seguinte. Esta..Proposta
de Emenda à Constituição, como não poderia deixar de ser,
conforme seu art. 29 , entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se às eleições municipais marcadas para o dia 3
de outubro de 1992.~~s'r. Presidente, estou informado de que os Tribunais Regionais Eleitorais estão a_guardando a palavra definitiva do
Senado sobre a matéria. Esta emenda precisa ser objeto de
deliberação: deve ser aprovada, ou rejeitada. Os Tribunais
Regionais estão cient!!S_ de que essa proposta de emenda à
ConstituiÇão n!> 7, de 1992, ror aprovada na Câmara nos dois
turnos e já fOi aprovada pór nós, em primeiro turno. antes
das eleições. De modo que, aata "·enia do nobre autor do
requerimento de prorrogação, a apreciação desta matéria é
improrrogável.
_
Os Tribunais Regionais_ Eleitorais passarão a ter competência para fixar o número de vereadores dos diferentes municfpios, de acordo com _os parâmetros estabelecidos pela effienda. Os pequenos municípios terão até um menor rúmero de
vereadores; os municípios médios poderão ter um número
maior e os grandes municípios continuarão a ter o mesmo
~úmero de vereadores. R~firo-me aos niupieíplos de mais
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de um milhão e de mais de cinco milhões de habitantes. Para
esses, não haverá alteração na composição das Cd.maras.
Pediria a atenção dos Colegas para o fato de que esta
matéria - rePito- :...._ por sua natureza, é improrrogável. Se
tivermos número hoje, votemo-la, manifestando-se cª'da um
de acordo com o seu entendimento.
Por isso, o PSDB é contrário ao requerimento de prorrogação.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra- ao nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca,min.har a vot!lção. Sem revis4o ·do orador.)- Sr. Presidente,
o PMDB também encaminha contrariamente ao requerimento
de prorrogação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirârri permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Passa-se à apreciação da matéria.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da
composição da Casa, devendo. a votação ser feita pelo processo
eletrônico.
O Sr. Iram Saraiva, 4-:> Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR•. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidênciã. apela para os Srs. Senadores a fim de que tomem
assento em seus respectivos lugares; vai-se processar a votação
da Proposta de Emenda à ConstituiçãO. A Presidência solicita
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou
em outras dependências da Casa que venham imediatamente
ao plenário. Trata-se de emenda à Constituição, para cujo
acolhimento há necessidade do voto f:avorável de 49 Srs. Senadores. Neste exato momento, a Secretaria-Geral da -MeSa visualiza no plenário 47 Srs. Senadores. A Presidência espera
que aqueles Senadores que se encontram em seus gabinetes
venham imediatamente ao plenário. Atenção Srs. Senadores,
faltam apenas dois para se atingir o quorum de quarenta e
nove indispensável ao acolhimento desta proposição. Há quarenta e oito Senadores com. o Senadorlrapuan Costa Júnior;
falta apenas um Senador para: completar o quorum indispensável à apreciação deSta matéria -e validá-la~ se os votos forem
favoráveis.
A PreSidência, portanto, pede aos Srs. Senadores que
votem.
... -0
-Marco Maciel - Sr. Presidente~ peço a palavra,
para encaminhar.
--

sr.

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.)
-Sr. Presidente, o PFL vota "Sim".
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
. You proclamar o resultado. (Pausa.)
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A Presidência pede_ aos Srs. Senadores que desfaçam a

votação, pois há um erro no painel. Natufalmente, algum
dos presentes acionou a tecla antes do momento adequado.
Vamos aguardar até que seja corrigido_ o equívoco_.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, para
a aprovação desta matéria, há necessidade de 49 votos favo~
.ráveis.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) Presidente, para reiterar o voto "Sim" dO PMOB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) vota "Sim" a essa ..proposição.

Sr.

O PMDB

OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -Pl)- Sr. Presi·
dente, o PSDB vota "Sim".

-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência pede aos Srs. Senadores que se encontram em seus
respectivos gabinetes que venham imediatamente ao plenário·
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a Mensagem n' 296, de 1992 (n' 567/92, na origem),
de 3 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. RUY ANTÓNIO NEVES PI·
NHEIRO DEVASCONCELLOS, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Popular de Angola, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil juntO à República DemocrátiCà
· de_ São Tomé e Príncipe.
Item 10
MENSAGEM W 303, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turnO único, do"-P3recer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
a Mensagem n' 303, de 1992 (n' 582/92. na origem)
de 11 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor AGILDO SÉLLOS MOU·
RA, Ministro de Segunda C13Sse, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo-de Embaixador do Brasil
junto à República de Trinidad e Tobago.

para garantir uma manifestação da Casa em torno desta proposição.
A Presidência apela ao Senador Ruy Bacelar para que
permaneça no plenário, garantindo ~ão apenas o seu voto,
mas a sua presença, que dignifica o Pãrlarnento.
Segundo constatação da Secretaria-Geral da Mesa:, há
Senadores que, presentes no recinto, não exercitaram o direito
de voto.
Há vários dias, o Senado aguarda a presença dos Srs.
Senadores para uma decisão conclusiva e soberana em torno
dessa proposta de emenda constitucional. Portanto, esse é
o apelo reiterado da Presidência.
Srs. Senadores, quatro autoridades terão ainda que ser
submetidas ao exame deste Plenário. A Presidência, então,
consulta os Srs. Senadores sobre se admitem a inversão, de
ofício~ das matérias constantes na- Ordem do Dia para que
·sejam imediatamente apreciadas. Logo em seguida, com a
presença de outros Senadores, procederemos à deliberação
em torno dessa proposta de emenda constitucional. (Pausa.)
Há assentimento unânime do Plenário a respeito da questão. Passa-se, então, à apreciação das matérias constantes
dos itens 8 a 12, que, nos termos do RegimentO Interno,
deverá ser feita em sessão secreta.
São os seguintes os itens a serem apreciados:

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turno úniCO, do Parecer da Comissão_ de Relações Exteriores e Defesa ~acional, sobre
a Mensagem n' 308, de 1992 (n' 592/92, na origem)
de 15 de setembro do_ corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor LUIZ ORLANDO CARONE GÉLIO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil juiito ao Reino da Noruega,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Islândia.
-

Item8
MENSAGEM No 246, de 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁ O DIPLOMÁTICA
Discussão, e·m tutnõ único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacíomil, sobre
a Mensagem n' 246, de 1992 (n' 255/92, na origem),
de 30 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor FÉLIX BAPTISTA bE FA·
RIA , Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Islâmica da Mauritânia.

Item 12
MENSAGEM N> 309, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁO DIPLOMÁTICA
Discussão, em turrio único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
a Mensagem n' 309. de 1992 (n' 593/92, na origem)
de 15 de setembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Se·
nado a escolha do Senhor JOSÉ NOGUEIRA FILHO.
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República de Cuba.

Item 9
MENSAGEM N' 296. DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÁO DIPLOMÁTICA
DiscussãO, em turno úilíCo, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defe'sa Nacional; SObre

Item li
MENSAGEM W 308, DE 1992

A Presidência solicita aos Srs. Funcionários as aprovidências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo
~egímental.

(A sesstlo transforma-se em secreta às 19h29min
e volta a ser pública às l9h40min.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do item 2:

MENSAGEM N• 258, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Votação, em turno único, do Parecer no 269, de
1992, da ComiSsãO de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 258, de 1992 (n' 266/92,
na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República subm_ete à delibe-

ração do Senado a escolha do Sr. JOSE CALIXTO
MiRAMOS, para ser reconduzido ao cargo de
nistro Classista Temporário, representante dos Trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para
o triênio de 1992a 1995, na vaga decorrente do término
da sua investidura.

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfedo Campos - Aluizio Bezerra
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni
Veras- César Dias- Chagas Rodrigues ~Cid Carvalho
- Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Carneiro Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Epitádo Cafeteira Esperidião Amin - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - João Calmon ~ João Franca
-Jonas Pinheiro -José_ Eduardo - José Fogaça -José
Richa- Júnia Maríse - Jutahy Magalhães - Louremberg
Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marco
Maciel - Mario Covas - Marluce Pinto - Nabor Júnior
-Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Onofre Quiri.anPedro Simon- Pedro Teixeira - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito -'- Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo- Wilson
Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
SIM 47 Srs. Senadores; e NAO 4.
~
Não houve abstenções.
Total de votos: 51.
Foi aprovada a indicação do_ Sr. José Calixto Ramos para
o Tribunal Superior do Trabalho.
·
A Presidência fará a comunicação ao Senhor Presidente
Itamar Franco.
___ __ ~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
MENSAGEMN'259, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turnO único, do Parecer n'? 270, de
1992, da Corriissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 259, de 1992 (n' 267/92,
na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José Francisco
da Silva, para ser reconduzido ao cargo de Ministro
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, para o
triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término
da sua investidura.
Em discussão.

Outúbro de 1992

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
·· Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar,

(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluizio Bezerra
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni
V eras - César Dias ..:...._ Chagas Rodrigues -Cid Carvalho
- Coutinho Jorge -:-_Dario Pereira - Divaldo Suruagy Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin Flaviano Melo- Garibaldi Alves- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Junior )oão Calmon --João -Fránça _:_Jonas Pinheiro- José Richa
- Júnia Marise -"Jutahy Magalhães- Louremberg Nunes
Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno
Bacelar . . :. . _ Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco
Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Nabor Jlifiior
-Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Onofre QuinanPedro Simon- ROnaldo Aragão- Ronan Tito----:-_ Teotónio
Vilela- Valmir Cam-pelo- Wilson Maftins. ·
-

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votaram
Sim 43 Srs. Senadores; Não 3.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 47.
Foi aprovada a indicação do Sr. José Fi"ãildSCO -da Silva
para o Tribunal Superior do Trabalho.
A Presidência fará a comunicação ao Senhor Presidente
Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
MENSAGEM N' 260, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do Parecer n" 274, de
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem no 260, de 1992 (no 268/92,
na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor AFONSO CELSO MORAES DE SOUSA CARMO, para ser reconduzido ao cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, junto ao Tribunal Superior do Trabalho para o triénio de 1992 a 1995, na
vaga decorrente do término de su_a investidura.
- Em discussão.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluizio Bezerra
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni
V eras- Carlos Patrocínio---:: Cesar Dias- Chagas Ro9rigues
-Cid Carvalho- Coutinho Jorge- Dario: Pereira- Dirceu
Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio Alvares - Espitacio
Cafeteira- Esperidiãô Amin -Flaviano Melo - Garibaldi
Alves- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- João Calmon- João França
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- Lou_riv~I Baptista - Lucídío Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mario Covastista - Lucidio Portella - Magno Bacelar ..:... ManSueto de
Marluce PintO.:::.._ Nabor Junior- Nelson Wedekin- Ney_
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel -Mário Covas Maranhão- Orioúe Quinari- Pe-dro Simon -Pedro Tei. -xeira--- Ronaldo Aragão ---=. Rõllan Tito-- Teotonio Vilela
- Marluce Pinto - Nabor Junior - Nelson Wedekin Ney Maranhão- Onofie Quinail- Pedro Simon_":"":' Pedro - Valmir Campelo-- Wilson_ ~~rti_~~-Teixeira- Ronaldo Aragão- Ronan Tito - Valmir Campelo -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
Sim 50 Srs. Senadores; e Não 1.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
Não houve abstenção.
SIM 47 Srs. Senadores; NÃO 03.
TOtal de votos: "51.
Não houve abstenção.
Foi aprovada a indicação do Sr. Osório Coelho GuimaTotal de votos: 50.
rães___
-Foi aproVãda a indicação do Sr. Afonso Celso Moraes
A
Presidência
fará
a
comunicação ao Senhor Presidente
de Sousa Carmo.
Itamar Franco.
A Presidência fará a comunicação ao Presidente Itamar
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)---: Item 6:
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação pessoal.
MENSAGEM 1'!'297, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Mau'o Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
ESCOLHA DE AUTORIDADE
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para uma
Discussão, em turno único, do Parecer n~' 299, de
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
1992, da ComiSsão_de Constit_uição~ Justiça e Cidadatenho votado não cm razão do parecer que proferi na Comisnia, sobre a Mensagem n' 297, de 1992 (n' 570/92,
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Portanto~ coerentena origem), de 4 de setembro do corrente ano, pela
mente com as idéias expostas nessa Comissão, tenho que votar
qual o Senhor Presidente da República submete à delicontra.
beração do Senado a escolh~ çlo Dr. ADHEMAR FERREIRA MACIEL, para exercer o cargo de Ministro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Fica regisdo Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente
trada a manifestação dó ·nobre Senador pela Bahia.
da aposerit3.doría do Ministro Carlos Augusto Thibau
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
Guimarães.
MENSAGEM N'' 261, DE 1992
Em discussão.
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
Discussão, em turno único, do Parecer o9 275, de a discussão.
199.2, da Comissão de Constituição, Justiça e 'CidadaEm votação.
nia, sobre a Mensagem n• 261, de 1992 (n' 269/92,
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
na origem), de 9 de julho do corrente ano, pela qual
(Procede-se à votação.)
o Senhor Presidente da República submete à .deliberação do Senado a escolha doSenhor OSÓRIO COELHO GUIMARÃES FILHO, para ser reconduzido
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Auie-cto Cimpos - Aluizio Bezerra
ao cargo de Suplente de_ Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, junto ao Tribu- - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni
nal Superior do Trabalho, para o triêiiío de 1992 a V eras- Carlos Patrocínio - C~sar Dias -Chagas Rodriguçs
1995, na vaga decorrente do término de sua inv_estidura. -:-Cid Carvalho- Coutinho Jorge_- Dario Püeira .:.:___Dirceu
Carneiro - DivaJ<;i.<? Suruagy .-:-:-__Elcio AlvareS - Epitácio
Em discussão.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro Cafeteira - Esperidião Amin -Flaviano MelO - Garibaldi
Alves- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraia discussão.
va - Irapuan Júnior- João Calmon -João FrancaEm votação.
Jonas Pinheiro- José Eduardo- José Fogaça- José Richa
Os Srs. Senadores já podem_ votar.
- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Louremberg Rocha
(Procede-se à votação)
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluizio Bezerra -Mario Covas - Marluc_e Pinto - Natlor J"!ll)i9r :-:-Nelson
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Benf Wedekin - N ey Maranhão- Onofre Quinan --Pedro Simon
Veras- Carlos Patrocínio- Cesar Dias_;__ Chagas Rodrigues -Pedro Teixeira- Ronaldo Aragão--:- Ronan Tito- Teotô-Cid Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu nio Vilela- Valmir Campelo- Wilson Martins.
Carneiro - DiValdo Suruagy - Elcio Álvares - Epitacio
Cafeteira - Espcridião Amin -Flaviano Melo - Garibaldi
. . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
_
_
Alves- Hugo Napoleão -Humberto Lucena- Iram Sarai- Stm 52 Srs. Senadores.
. .
.
.
..
Total de votos: 52
va - Irapuan Júnior - João Calmon - João Franca -:Jonas Pinheiro- Jose Eduardo -Jose Fogaça- Jose Richa
Aprovado por unanimidade.
- Junia Marise- Jutahy Maga!hães- Louremberg_ Rocha
Farei a comunicação ao Sen~Or Presidente Itamar Franco.
o
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Se V. _EX'1 repetir esta votação, garanto que encontrará
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7:
mais do que 48 Senadores presentes.
MENSAGEM N' 298, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Nobre SenaESCOLHA DE AUTORIDADE
dor José Richa, a Mesa vivenda neste instante as m"eSnias
Discussão, em turno único, _do Parecer n" 300, de
apreensões da Emenda de V. Ex", daí por que estamos proce1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada- dendo com a máxima cautela, já que o quorum exigido para
nia, sobre a Mensagem no 298, de 1992 (no 571/92, aprovação é de 49 votos "sim". Partilho da preocupação do
na origem), de 4 de setembro _do corrente an.o, pela
Plenário. Assim, tenho feito reiterados apelos aos Srs. Senaqual o Senhor Presidente da República submete ~deli dores que se encontram nos seus gahinetes, para que venham
beração do Senado a escolha do Dr. INDALECJO - ao plenário tentar a apreciação desta matéria.
GOMES NETO, para compor o Tribunal Superior do
_O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, estamos com 53
Trabalho, no cargo de Ministio Togado, em vaga decorSenadores em plenário!
rente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio GiaO SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - A Presicomini.
dência consulta os Srs. Senadores: Devemos processar a votaEm discussão.
ção desta matéria hoje?
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
a discussão.
pela ordem.
Em votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
a palavra ao nohre Senador.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela ordem.
VOTAM OS SRS.SENADORES:
Sem._r_evisão do orador.) - Sr. Presidente, a Secretaria da
Albano Franco - Alfredo Campos - Aluizio Bezerra Mesa visualiza _quantos Senadores há no plen~rio? V. Ex~
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni sempre se atém a ~ssa informação.
V eras- Carlos Patrocínio- Cesar Dias -Chagas Rodrigues
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Claro! E
-Cid Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Peteira __::Dirceu sempre transfiro essa responsabilidade para a Assessoria Geral
Carneiro -~ Divaldo Suruagy - Elcio Alvar~s -_ Epitacio da Mesa, que é muito precisa na constatação do quorum. ·
Cafeteira-- Esperidião_ Amin - Flavian.o Melo - Garibaldi
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente.
Alves -Hugo Napoleão -~Humberto Lucena - )rapuan
Junior - João Calmou - João Franca - Jonas Pinheiro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
-Jose Eduardo- Jose Fogaça -Jose Richa- J unia Marise dência, às vezes, tem uma ligeira deficiência visual na locali-Louremberg Rocha -Lourival Baptista -Lucidio Portella zação de todo o Plenário.
- Magno Bacelar - Mareio Lacerda - Marco Maciel O SR. HUMBERTO LUCENA- Qual é, então, a inforMario Covas - Marluce Pinto - Nabor Junior --Nelson
Wedekin- Ney Maranhão- Onofre Quinan-,., Pedro Simon mação da Assessoria da Mesa, Sr.- Presidente_?
-Pedro Teixeira --Ronaldo Aragão- Teotonio Vilela
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) _:_A Assess~ria
- Valmir Campelo- Wilson Martins.
Gei"afda Mesa identifica preséntes 53 Srs. Seriãdores. Apenas.
como V. Ex'1 viu, há poucos instantes, mesmo na evidência
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Votaram desse número no painel, apareceram apenas 48 Srs. seria·
SIM 48 Srs. Senadores.
dores.
Total de votos: 48
Fica difícil à Mesa exercitar o seu poder de polícia, compeAprovada.
lindo _os Srs. Senadores a votarem.
Farei a comunicação ao senhor Presidcllfc-Hãmar PranêO-.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)"~ A Presi- pela ordem.
dência constata que, pela indicação do painel- 48 Srs. Sena~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
dores presentes - não teríamos o quorum qualificado indis~
pensável, que seria de 49 Srs. Senadores_._Por esta razão, a palavra ao nobre Senador.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ora Presidência entende que o melhor caminho seria transferir
a~m. 'Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há
a apreciação desta matéria para a sessão de amanhã.
O Sr. José Ricba- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presi- pouco, V. Ex• disse que havia 48. Mas havia dois Senadores
de Pernambuco, e todos estão aí.
dente.
O Sr. Mário (.;ovas - Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
pela
ordem.
a palavra ao nobre Senador.
~ ~ O SR. PRESIDENTF. (Mauro Benevides) Concedo
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, já cansei de reclamar a palavra ao nobre Senador.
que V. Ex• está aceler_ando demais as votações. Com isto,
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. ~em
já repetimos três vezes a votação, o que ProVa ser muito
mais demOrado o ritmo acelerado que V. Ex'! quer imprimir, revisão do orador.) -Sr. Presidente, acho que V. Ex~ pode
do que propriamente esperar um minuto, enquanto um SenaM adotar o critério que adota sempre: quando não há número,
dor se levanta para conversar com um colega, para depois V. Ex~ chama pela campainha durante 10 minutos e retorna
a votação. É o que aconteceu neste rno·mento.
votar.
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() SR. PRESIDENTE (Mauro Benevideo) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela orO SR. MÁRIO COVAS- Eu disse a V. Ex• que o procedidem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente eu pediria
mento ado_tado podia ser o mesmo das outras ocasiões.
Eu já estive aqui em dezenas de votações, nas quais, vénia a V. Ex~ para dizer que, na verdade, acabo de ser
não havendo número, o Presidente durante 10 minutos aciona informado de que alguns Senadores que estavam presentes,
em face da demora, tiveram de se dirigir para os seus estados.
a campainha e convoca os Senadores a virem ao plenário.
Há número na chapelaria e, portanto, teoricamente, há Então, parece-me que já não temos o número que possa nos
Senadores disponíveis aqui. De forma que existiria urit inter- garantir uma votação na tarde de hoje.
Nesse sentido, penso que seria de bom alvitre que se
valo e, em seguida, se procederia novamente à votação.
. adiasse a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - PerfeitaO Sr._Nelson Wedekin- Sr. President~, peço a palavra
mente, nobre Senador Mário Covas.
V. Ex~ sabe que estamos numa votação -peculiaríssima pela ordem.
- votação de emenda constitucional - a qual deverá ter
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
49 votos SIM, sob pena de a emenda ser considerada rejeitada. a palavra ao nobre Senador.
Daí a preocupação da Me5d em garantir um quorum elevado,
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem.
que possa determinar a apreciação desta proposiÇão.
A Mesa deseja ouvir as Lideranças: devemos processar Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pela Liderança
do PDT, quero manifestar a vontade da nossa bancada, de
agora a votação desta matéria?
que se faça o adiamento desta votação.
Temos sinais bastante evidentes de que, embora seja vonO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mesmo não sendo
tade da imensa maioria- dos 5_3 Senadores que estão na Casa,
Líder, a minha opiníáo é contráríã~ "Si". Presidente.
O SR: PRKSIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre corremos sérios riscos_ de _ver rejeitada essa emenda constitucional.
Líder Jutahy Magalhães manifesta-se contra a votação no dia
De modo que a nossa posição é também pelo adiamento,
de hoje.
tal qual o Senador Marco Maciel e_o Senador Humberto _LuceComo se manifesta o nobre Líder Humberto Lucena?
na pediram.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, se há
O Sr. Epitácio Cafeteira -Sr. Presidente, peço a palavra
53 Srs. Senadores no plenário, em se tratandó de uma matéria pela ordem.
de interesse nacional, qual seja a nova fiXação do número
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo
de vereadores por câmara municipal, acredito que todos os
a palavra ao nobre Senador.
Srs. Senadores irão votar.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PFL- MA. Pela orJá tivemoS o exemplo do primeiro turno, quando a votação desta matéria foi de apoio unânime a essa proposta de dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ficamos reduzidos a 49 Senadores. Tenho a impressão de que será U:ffi"a
emenda constitucional.
loucura ou um absurdo submetermos à votaçáo, hoje, uma _
Então, acredito que dessa maneira podemos votar hoje.
emenda constitucional, precisando da unanimidade do senaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A manifesdo. Como a votação só vale se houver 49 Senadores, como
tação do Líder do PMDB é no sentido de que se processe eu acho que há risco para a aprovação desta matéría, ·que"ro
a votação.
declarar que não votarei, para não corrermos o risco de ver
ComO pensa o Líder do PFL, Senador Marco Maciel?
derrubada a emenda constitucional.
Então, ficamos reduzidos a 48 Srs. Senadores.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, o nosso Partido é a favor da aprovação da referida emenda constitucional.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra
A única dúvida que me ocorre, Sr. PteSiâente, é saber pela ordem.
se efetivamente temos o quorum exigido, posto que se trata
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
de um quorum extremamente qualificado, de três quintos,
a palavra ao nobre Senador.
e não apenas a maioria ã.bsoluta.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS - SC. Pela ordein.
Então, V. Ex~, que dispõe, através da Assessoria-Geral
da Mesa, de instrumentos para aferir o efetiVO -compareci- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero anuir com
as colocações_qu_e têm sido f~itas e -~e regozijar com a premomento dos Senadores, é quem melhor poderia dizer da convenição que V. Ex' tomou pública, já que mesmo sem contar
niência ou não de submeter a matéria à votação neste instante.
Porque corno V. Ex~ observou, na última votação, apenas com nenhum recurso elétrico, eletrônico ou de processamento
48 Senadores responderam à chamada. E mais, Sabe V. Er de dados, V. Ex~ anteviu a necessidade do adiamento, com
o que concordo. Rendo-me, mais uma vez, à clarividência
que há votos divergentes, poucos, mais há. Alguns colegas
de V. Ex•
nossos já se manifestaram contrariamente à aprovação -da matéria. Então, a símples presença de 49 Srs. Senadores não
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presié o bastante para assegurar a aprovação dela.
dência agradece a manifestação de V. Ex~, que confiou na
Então, s-r:- Presidente, eu gostaria de devolver, se V.
intuição do Presidente, que, às vezes, supera mesmo a precisão
Ex~ assim me permite, ao esclarecido juízo de V. Ex~ da conveeletrônica.
niência de submeter a matéria à votação oU -nãó~- neste instante.
A-votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
pela ordem.
inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador João França.

o

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Prónuncia seguinte discurso.) --Sr. Presidente. Sr'~ e Srs. Senadores, o novo
Governo que or·a se inicia, te-ndo à frente o Presidente Itamar
Franco, acena com uma ampla reforma administrativa que
cria novos ministérios e extingue Secretarias.
Gostaria nessa opoitunidadc de saudar e congratular-me
com Sua Excelênciit o Senhor Presidente da República, Itamar
Franco, pela criação--do Ministério do Meio Ambiente, ao
mesmo tempo em que manifesto alguns pontos de vista sobre
a atuação dessa Pasta ministerial, que entendo deva ser voltada
para a definição de uma política ambientalista que venha ao
encontro, sobretudo, dos interesses das regiões menos f~vore
cidas economicamente c do País, de maneira mais ampla.
Sr. Presidente, Srs e Srs. S.enadores, o desenvolvimento
. de qualquer país pã.ssa obrigatoriamente pela exploàiçãO de
suas rique-zas naturais, no entanto, a sobrevivência do homem
está diretamente ligada ao equilíbrio do meio onde vive._ É
necessário; portanto, que na definiçãO de objetivos que Visam
a exploração do potencial mineral, vegetal e animal, se concilie
a preservação do meio ambiente, através principalmente da
exploração racional e equilibrada dessas riquezas.
Entendo, Srs. Senadores, que o sucesso de uma política
para o meio ambiente, em nosso País, passa necessatíamente
por uma revisão na legislação- ambientalista, e até mesmo
em alguns pontos da Constituição de 88~ passando por alterações, inclusive, na política indigenista, que está comp1etamente à margem-da realidade brasileira.
Neste último aspecto, Sr. Presidente, defençio a aprovação da Emenda Constitucional n 9 6, de minha autoria, que
prevê a partiCipação do Congresso Nacíonal na demarcação
de áreas indígenas. Interesso-me particularmente por esse assunto, Srs. Senadores, porC(ue meu Estado é aquele que, proporc;onalmente, possui mais terras_ indígenas, fato este que
em muito contribui para o agravamento da situação sócio-económica do nosso povo.Sr. Presidente, a questão indígena no Bra~il é por si só
muito delicada e quando aliada à problemática do meio ambiente o quadro torna-se ainda mais complexo.
Com relação à questão indígena, falarei de aspectos que
conheço profundamente. Como é _do conbeciniento de- todos
nós, a FUNAI - Fundação Nacional do Índio - não tem
condições de atender aos nossos silvícolas. Não dá a eles o
atendimento que deveria dar nas áreas de saúde, educação
e desenvolvimento comunitário, o que contribui para que cada
vez mais cresça a atuação de instituições não-governamentais_
junto aos nossos índios, destacando-se dentre essas as missões
religiosas, que além do trabalho de educar e de_ cuidar da
saúde dos índios, dedicam-se, também, a catequizá-los. Esse
quadro, Srs. Senadores, é claramênte inconstitucional, porque
o índio tem garantido pela Constituição o direito-de continuar
a praticar suas crenças.
Fica caracterizado;_- ~essa forma, Srs. S~nadores~ que o
Governo não cumpre sua obrigação legal de cuidar dos indígenas. Então entregam esta tarefa a entidades religiosas. Estas
entidades, por sua vez, também não cumprem o que está
previsto nos contratos que firmam com :a 'Funai. Além de
não cumprirem a maioria do que prometem, ainda destroem
a cultura religiosa dos indígenas.
Ora, se o Governo não tem condições de cuidar dos índios, é claro que também não tem condições de fiscalizar
o que estas instituições não-governamentais fazem nas áldeíã.s.
o

--
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Esse é um retrato da política indigenisté!-_de nosso País. Um
círculo vicioso.
-Sr. Presidente, Sras~ e Srs. Senadores, toda essa situação
dramática do índio brasileiro tem sido acobertada com uma
política de demarcação de terras inteiramente fora da realidade. _O maior exemplo é a criação do chamado Parque Yanomami, onde pouco mais de 3.000 índios receberam uma parcela de terras correspondentes a 9,4 milhões de hectares, uma
área maior que vários países da Europa.
A questão Yanomami esconde no seu bojo interesses
econômicos que não nos passam despercebidos. Sob o solo
dessa imensa reserva repousa enorme potencial mineral que
vai do ouro até minerais estratégicos, como o urânio. Ainda
com relação a ~sta área indíg~na, é sempre aconselhável
lembrar e refletir sobre sua localização numa extensa área
de fronteira, estratégica à segurança nacional.
Nesse aspecto, Sr. Presidente, vale salientar a preocupação de setores militares com a vulnerabilidade da fronteira
brasileira, nos limites da re~erva Yanomami, preocupação essa
manifestada em diversas oPortunidades pelo ex-Ministro_do
Exército, General Carlos Tinoco, os ex-COmandantes Militares da Amazôniã., Generais Taumaturgo Vaz e Santa Cruz
Abreu, sempre preocupados com a integridade do território
brasileiro.
Ao decidir pela criação do Ministério dO Meio Ambiente,
o Presidente Itamar Franco tem a oportunidade ímpar de
junto com o Congresso Nacional rever a política ambientalista
brasileira, adequando-a à realidade das necessidades de desenvolvimento do País, qu-e passa obrigatoriamente pela exploração de suas riquezas naturais, como já elertamos.
Desse ponto de vista também compartilha o Presidente
dos Estados Unidos, George Bush, que declarou à época da
Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e DesenvOlvimento- EC0-92- realizada no Río de Janeiro que todo
País tem o direito de explorar suas riquezas naturais para
se de.senvolver.
É necessário rever a. Qema_r_cação desta área destinada
aos índios Yanomami, temos que preservar nossas fronteiraS,
o Presidente Itamar Franco, tenho ce-rteza. dará demonstração
iriconfundível de seu patriotismo e determinará uma revisão
desta demarcação de forma que a todos os envolvidos nessa
questão: índios, não índios, os EStados de Roraima e Amazonas, o Brasil etc., sejam benefiCiados.
Para concluir, Sr. Presidente, conclamo o Senado Federal
e posteriormente a Câmara dos Deputados a votarem favoravelrnente __ à Emenda Constitucional n" 6, permitindo dessa
forma que questões tão importantes, Hgadas à própria Segurança Nacional, tenham a participação dos representantes da
sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
recebi, em 28-9-92, através da Secretaria-Geral da Mesa, o
Aviso n"' 1.259, de 24-9-92, do Senhor Secretário-Geral da
Presidência da República, Marcos Coimbra, em resposta ao
nosso Requerimento de Informações n~ 538, de 30-7-92.
As respostas dadas esclarecem, apenas em parte, as questões levantadas no Requerimento, deixando dúvidas sobre
algumas e, sem resposta, outras.
Começa informando que a Presidência da República "não
construiu nem custeou a construção de heliporto" na residên-
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cia particular do Presidente da República,-Fernando Collor.
Diz existir ali um heliponto, explicando tratar-se de "simples
pista de pouso para helicópteros, dotada de balizamento (sinalização luminosa)". Não se preocupa em esclarecer as diferenças entre heliponto e heliporto, entretanto.
De acordo com o Secretário-Geral, apenas o balizamento
foi-instalado na "Casa da Dinda" pelo Ministério da Aeronáutica, "simultaneamente com idêntica instalaçãO no Palácio
do Planalto". Os documentos da licitação e o contrato respectivo, porém, só tratam da instalação do primeiro. sem qualquer
referência ao segUndo.
Tais balizamentos fõ!am instaladoS Sob s-upervisão da Di~
reteria de Engenharia do MinistériO-da Aeronáutica, sendo
o serviçO contratado à firrifa Pistã LiVre Consultaria e Constiu~
ções, pelo Serviço Regional de Proteçâo ao Vôo, de Brasílía,
com base cm carta-contrato firmada em 17~12-90.
As despesas de instalação do balizamento montaram a
Cr$ 1.657.000,00, em 29-10-90, sendo os recursos liberados
peta Diretoriá-Gerat de Aclministi'àção da Presidênc~a da República em favor_ da Secretaria_de Economia e finanças do
Ministério da Aeronáutica. Atualizadas com_ base nas cotações do__ dólar no câmbio paralelo vigentes-em 29.10.90 e
05.10.92, tais despesas representavam. nesta última data, Cr$
119.054.319,00.
.. - . ·~
Finalmente, esclarece o Sr. Secretário-Geral da Presidência que os equipamentos instalados são removíveis e, "portanto, no momento em que a residência particular do Senhor
Presidente da República deixar de ser residência oficial, poderão ser removidos e reaproveitados em outro local" .._Resta
esperar que, de fato. sejam removidos e encontrem outro
local onde possam ser reutilizados.
Diversos documentos anexados comprovam os esclarecimentos prestados, embora sejam omissos em relação a alguns
itens e deixem margem a diversas dúvidas a respeito de outros:
19- Não é indicado qualquer dispositivo legal que respalde o emprego de recursos do erário na c-onstrução de melhora~
mentes em imóvel particular. Deste modo, ficam sem respostas as questões 1 e 2 do Requerimento.
29 - Dos anexos só consta Protocolo da Carta~COriVite
dirigida à firma Pista Livre Consultaria e Construção Ltda.,
sem referência às demais firmas - mínimo_ de 3 (três), de
acordo com o art. 20 do Decreto~Lej n 92300"""" que deveriam
ser consultadas. Com isso; deixa de ser respondida parte
da questão n9 6.
39 - No item l-Finalidade, das "Especificações Com pie~
mentares", constantes do anexo, fala-se da "implantação de
sistema de sinalização permanente", enquanto o item 4 do
aviso-resposta diz serem os equipamentos removíveis. Assim,
fica a dúvida: são permanentes ou removíveis, afinal?
49 -A firma coritratada_ apresenta como_ en_der_eço, no
Protocolo da Carta-Convite c -na Nota de Empenho, o endereço da QI 05-Conj.9-C.L. Bl NR 3-Sala 34, enquanto a Nota
Fiscal por ela emitida traz o endereço do SCS-Quadra 6~_Bloco
A-N• 81-Ed. José Severo-Sala 206. Deste modo, parece confirmar-se a notícia de O Globo (item 8 do Requerimento) de
--que a firma apresentou endereço fiCtíciO,.59 - As qUestões 4 e 9 também não foram_respondidas,
restando dúvida sobre se não foram realizadas outras obras,
em imóveis particulares, com o emprego de verba pública,
ou se o Governo as ignora ou, até mesmo conhecendo-as,
__
omitiu propOsitadamente a informação.
69 -Também não foi respondida a questão n9 7 sobre
se a firma contratada já houvera construído outras obras do
gênero.
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Deste modo, Sr. Presidente, parece-nos de todo conveniente que mais este episódio continue a ser esmiuçado_ pelo
Tribunal de Contas da União e, com base no inciso II do
art. 38 da Lei n' 8.443, de 16-7-92 (Lei Orgânica do TCU)
seja solicitado, à_quela Alta Corte de Contas, o enviO a esta
Casa do Relatório respectivo, ainda que a despesa seja considerada regular.
E, para que constem dos Anais, requeiro a transcrição
do Aviso e seus anexos.
Outro assunto, Sr. Presidente. Trago ao conhecimento
de V .. Ex·~ a resposta do Exm9 Sr. Ministro da Saúde, Adib
Jatene, ao nosso Requerimento de Informações n9 407, de
1992, a respeito da construção de hospitais e Centros de saúde.
a partir de 15-3-90.
Através doA viso n• 1.052, de 2-9-92, são encaminhadas
as.. informações_ prestadas pela Secretaria de Administração
Geral (SAG), pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) e
pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência
Social (INAMPS), entidades que coordenam e controlam,
sada uma, parcela dos recursos repassados e das obras realizadas.
Dispersos como se apresentavam, os dados não se prestavam a análises mai~ apuradas, o que nos_ obrigou à tarefa
de consolidá-los, por Estado, dentro de cada uma das unidades
ministeriais respOnsáveis pela sua coordenação.
Observa-se, a partir desta consolidação, a respeito dos
recursos administrados pela Secretaria de Administração Geral (SAG), que, no períodoc.ompreendido (1990/1992), o Estado da Sabia foi o maior beneficíário de recursos transferidos
Qa SAG mediante convênios, com Cr$14,5 bilhões, quase o
dobro do segundo colocado, Pernambuco, com Cr$7,8 bilhões; quase 7 vezes o Estado de São Paulo, o mais- populoso
do País. com G_r$2,1 bilhões, e quase 20 vezes maic;>r que
os recursos destinados ao Amazonas, o de __ m_ai_or extensão
territorial, que recebeu apenas Cr$731 milhões. Nesta distribuição_ d.e r:e_cursos, <;tO Açre coube a mó.dica quantia de
Cr$3.500.000,00, durante todo o período, dentro de uma verba
total de Cr$91.734.643.164,00 (Anexo I).
.
_ .
Dos recursÇ>s adminisnados p_ela_ Fundação Nacional de
Saúde (F~S), totalizando Cr$71.082.276.275,00, no período
90/91, observa-se que o maidr beneficiário foi o Distrito Federal, com Cr$8,5 bilhões, seguido de Pernambuco, com Cr$7,3
bilhões. Aqui, como no caso anterior, não é possível, pelos
_números, interpretar-se quais os-critérios que presidiram a
destinação de recursos da FNS. Não são critérios geográficos,
nem demográficos, nem económicos, com se pode observar
por um a an~lise do Anexo II.
A destinação de recursos administrados pelo Instituto
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social
(INAMPS) parece obedecer aos mesmos critérios anteriores,
ou seja: nenhum. Aqui, o maior beneficiário é Pernambuco,
com Cr$ 6,7 bilhões, seguido de Minas Gerais, com Cr$6,4
bilhões, e São Paulo, com Cr$6,1 bilhões. No período compreendidd (90/91), Sergipe. Maranhão e Amapá nada receberam, desta fonte. Ceará, Amazonas e Rio de Janeiro receberam, respectivamente, Cr$415,9 milhões, Cr$278,6 milhões
e Cr$135, 7 milhões, conforme ilustra o Anexo IIi.
Consolidando os dados a respeito d(IS recursos sob admi~
nistração das três áreas, verifica-se_que a Bahia foi o ~mpeão
absoluto da destinação de~ verbas federais para a área de construção de hospitais e centros de saúde, tendo-lhe sido consignados Cr$23.666.315.407,00, do total de
Cr$214.330.129.439,00 distribuídos pelo conjunto das três entidades gestoras. Ao Estado da Bahia, seguem, na ordem
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decrescente dos valores repassados: Pernambuco, Minas Gerais, Piauí, São PauLo. DistritO Federal, Paraná e Mato GroSso
do Sul. Dos seis menoS ·aquinhoados, na "ordem decrescente
dos valores, ·constam: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,

Mato Grosso, Amazonas, Roraima e 'Acre. No

~querna

de

distribuição_desscs recursos, a Bahia mçreccu receber 10 vezes
mais que o Rio Grande do Sul! Porquê?. (Anexo IV).
A Auditoria do Inamps fornece dados sobre seu trabalho
no acompanhamento das obras a cargo do Instituto, que: assim
~e

resumem:
-Apresentação de Prestação de Contas sem proCesS-amento ....... : .............._.-, .....•.......••.... ~····-~~~ --.--..,.~ ..... 09
-No prazo ................................... ~-~~u·~~~~------09

Outubro de 1992

:_o_ _p~~lido de informações feito pelo Senhor Senador Pedro

Simont- Pelo Requerimento
Mesa desse Senado Federal.

n~

538, de 1992, aprovado pela

Em atendimento ao aludido expediente, cabe-me informar:
1) a Presidência da República não construiu nem custeou
a construção de heliporto na residência particular do Senhor
Presidente da República;
2) existe, na aludida residência, um heliponto, ou seja,
simples pista de pouso para helicóptero, dotada de baliza~
mente (sinalização luminosa). Apenas esse balizamento foi
instalado pelo Ministério da Aeronáutic_a. simultaneamente
com a instalação do balizamento do heliponto no Palácio do
Planalto;

-Fora do prazo ............_................. ~········-··-··""'!·~··~02
-Aguardando programação de auditoria ..... ::: .. :--...... 34
- Inadimplente, com Tomada de Contas ESpê"cial
3) tais balizamentos foram iristillados s9b __a supervisão
(TCE) ·······················•·»·· .. -· .. -·-·········-.........'01
da Diretoria de Engenharia do Ministério ·da Aeronáutica,
- Verificação_in loco em fase de parecer conclusivo ..... 71
-Instauração de TCE pelos motivos abaixo: ............. 13
bave_!J-do a Di~e~oria-Geral de_ AdmiOi.straçãÕ dá PresidÇl_ncia
da República liberado em favor da Secretaria _de EConomià
-Não apresentação de Prestação de Contas .............. 02
-Não liquidação da Ordem de Recebimento (0R) ..... 12 e Fiilanç3s dó Ministério':da Aeronáutica ·a quantia -de
Cr$1.657 .000~00 {hum milhã9~ seisce~i_qs e c:inq-üenta e_ sete
-Não aprovação da Prestação de Contas .................. 01
-Prestação de Contas apresentadas ........................92 inil ci-uzeiros), em 2·9 de outubro de 199Õ-, para as despesas
da.~nsta}aç~ç.do b_alizaiT+ento na residênci~ parl~éula_~!
-Aprovadas sem ressalvas ....... ··~·, .. ~·-·---·-·-··-·-...· """''"·-·~..--$5
-Aprovadas com ressalvas .................... _.v, ••. ..,.; ••••. 07
4) os equipamentoS compon:entês do balizamento lumi-Processo licitatórlo (])L-2.300)............: ........ .,, ...24
-Obediência ao PL-2.3QQ .. , ............. " ......
_02 . nOso São removíveis e, pOrtanto, rio rilomeiltO'-elíi que a resi-Não realização de licitação ............... ··~n :. :..;':._.... ~_.__03 -dência particular do Senhor Presidente da Repúblíca deixar
-Não obediência ao PL-2.300 .............. ._ .... -~.- ..... 11 -âe Ser residência oficial, poderão ser removidos e reapro~
-Ocorrência-de falhas form-ais/administrativas .... _... ~ .. 06 veita_~os em outro local;
-Licitação irregular .......... : .................. u."-""""""
01
5) a instalação do equipamento de sinalização luminosa
- Direcióilainê-ntO da licitação .. -.. -.-..... roT•-·------0.1 foi contratada pelo Serviço Regional de Proteção ao Vôo_
- Não repasse ............• , .. , ........-.~ ..................... ~.•• 01 de Brasília, do Ministério da Aeronáutica, com a firma Pista
Livre Consultoria e Construções Ltda., por carta-contrato fir~
Verifica-se, pdãs análises feitas, que muitas irregularirnada em 17 de dezembro de 1990;
dades poderão ter sido cometidas nessa ativida4e de contra·
tação de obras de construção de hqspitais e _c:entros de_ ~ú~e.
6) anexo, conforme solicitação, cópias dos comprovantes
no período do Governo que acaba de ser afastado. E, de
da liberação dos recursos, do pagamento à empresa executante
acordo com a diretriz do novo Governo de exercer auditoria
e da ca.rta~contrato.
permanente sobre todas as funções do EXecutivo, s~tf~ cqp~~-.
· ÂtencioSamentem MarcosCoimbra, Secretário-Geral da
niente que o novo MinistrO -da- Saúde mandasse examíp.ar
-·
em profundidade a questão, a finl de introduzir critérios menos PreSidência da RepUblica.
aleatórios na distribuiÇãO desses recursos, jã- de si tão exíguos
diante da magnitude do problema sanitário âO -Fãís. Para tan· OF. SGM/202/92
to, estarei enviando a _Sua Excelência, à gui$a ~e .colaboração,
Em 28 de setembro de 1992
os dados que constituem anexos a este pro_n_tinéi~~ento.
Finalmente, solicito ã M~sa a publicaçãot no_s__ Anais da
Casã, da resposta ao nosso Requerím~nto, _a fim ~de que fique Exm~ Sr.
-- seO:adOi PeCfro- Siinõn-o registro dos dados aí contidos.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. -S(:miido· Federal
BraSília _:. DF
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO.
c- . . . . . _ . . .

A VISO N' 1.259

Em 24 de setembro de 1992
A Sua Excelência o Sen_hor
Senador Magno Bacelar
Primeiro SecretáriO; em exetcícío
Senado Federal
Senhor Primeiro Secretário,
Acuso o recebimento do_ Aviso SM/n~ 539, datado de
24 de agosto de 1992, pelo qual Voss~ ~;<celência ericaminha

Senhor Senador,
Por determinação da Primeira-Secretaria, encaminho a
. V •.Ex~ cópia das informações prestadas pela Secretaria~Geral
da Presidência da República sobre os quesitos constantes do
Requerimento n' 538, de 1992.
-- ReSp"eitosaniente; Gtiido -Fãi'-ia de Carvalho, Secretário·
da Mesa.

G:~ral

DíÃ.RlO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Outubro de 1992

•
:!
D# ·:, :::til:3SAD : 2901JT'JG
i i!~•)~i
L'l. ;'t-VÍJRECIDA: 120002 c'· :·r~O.. ,, ·. ·• · 00~~
.'.
·:'.\"'•
. .,'1
1: •• I;TQ- ; · '-'''·" : ~01l~6i
.
. ,: PROGR,\Mr\
-· ~O
• . THAD ''LHu
U:· .?:"<,IJENTE

....··..

::

-~.e1

0300700~i200~a035

Cr. ·zERVhC~~a :

c: >T:N;o-5E

Ali SERV!CO OE BALJ:ZAM:!;iTO
<lL Z ~ERVE O EXI,O. SCNHOil r::CSIDENT:::
Tr- (A !:MI9IO :
1, "''l
' -L: ;ct~)Q i'OR : SILVA.~iE: LCPES t•~ SILVA
L

\'

-~

...

-·.

·.---.-- ..

- ....

.:. .....

·----~·.

~--

__

...... ...

Quinta-feira t<;

si39

8140

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ou\ubro de 1992

;__ SÚi"i90-0~CAMENTO,COiiSULTM,NOTACREO < NOTA .1101/lMENTACAO DI:: C~:i:OITO ) ----.
.
USUA.HO : l1:'1CEOIJ •
O!ITA :;:~rSSAC I 0.SNDV'10
01\íl\ VA!.O~H1~CAO :. 06NCV?3
NU:-!SilO : 9•}NC•}:JH8
UG C:~!TO:::.nE
1200~2 - SEcar;:T,~~!r"t o::: -:E:CO.'i. E ;:'I~~MfCt~S CA t~::::lcN,~I_íT ~CA
UG t='AVO~:::c:tr:•,.\: 120~:jS - ã>t~:-!:TC:~ LA. :J:::: EL:.=.:TriD~HCA E ?~f07:!CA~ AO V~G

GESTAO

~~0Vi

-

T~SCU~O

300063 - ?~·J'JIS.~o Cm~c:::Dt9.~
PROG~4~~;,
FONfS N~)TU~=:z,'\
UG
T~ASAU-10
~;:cu ~30
nE·5? ES ~
4 .H 0 t ~:J~~7')02 ~ ~0·}3 ~~-3~ t ·ô·'? '}1·) ~e·~ ·~5?C:: i

!)A7~ L~'\NCJ~~~}~TG:

EVENTO

6 NOV'?O

? LA\i::
IJG.~

INõ.õ:~NJ

SR Pi?23tJC:NT:: QA :;!2:lU3:..:CA ..
T~lA C·~i"J!O
,,- ':'1

. ~··

tmr::>t..n:::

.!

.

.~~

-"...

•

~::.,,,

120~0~

:•JNTr~J !L O~ OOCU~!::~4T•l
- scc~;::rr1.~!~ ::r~ c:coN. :: :=-r:·tA~,.c.~-;

~e:·.);}t

-

E3;,2L.!-l0
3Z3YCR~.:

GEST,;IJ
O•JCCi~::::~iTO
E1JZt1TIJ
U.G.

:

2·~~~:7

t2')0a2

'10:);~:

;:~~·:4~

1200~::

~-~:}·J

TZ31~;_1;;c

:,-,.;

T~LA

A::~::;t~:''t'.JT:S ~

0:

~:AG!'j~~L

9~N!J'.)22~·~

DATA u~:·l.;;<;1::tiTC~ '>b~::~v9~
J~TA ZMISS.!Q: ~6~~0V9~
GESTAIJ
CCSTA.
'
C I C
V ~ L •l R
----------------~---------------------------------------------------------~----2a~~J9
120~a2 ·)~~0:
2'721.1.0·;!.·~0
!0562i i~·~~~í)~~~ Jt;:;·;~S1

i

ln3\.·~a.0~

1C56"2.7

:.~?~t L·';~.

1~::i:j27

J!!o

1'i~·:·~·);.)~g

~~7a::;1

1~~·~:.:0.;-.}

.;3·?~~5:~

r".i~)6

2>}~i}.~~)

!20~~2

ee·;.:~:

Z/~3!

.0-?. ·D~

1;)5!,27 i0~-.~··:l;.:-;·~

·~"57·::::.~

~. ~:

:; ;:.:M r. o• P.·![;20G

I) r'! Tr.--;.;:J~lS:~L TA;

-----·-·· •. - ··-;--··-

.

24:::·.~·.1 2

MINISTtRIO ·oA l\ERONÂUTICA'.

S!lRVIÇO R!lGIONAL DE PR01'EÇi\O l\0

vOo

DE BRASÍLIII.

SECAO DE T,.tcrr.l\CÕF.!: .

PROTOCOLO,· REFERENTE À CART}\ CONV,ITE N2 ..Q.12../ LIC
FIRMA:

1

90

PISTA LIVRE êONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDERECO:.

QI-05 CONJ _9 C. L.. Bl NR J SALA J4

CERTifiCO, que recebi 01 (uma)

cópia ela CARTA CONVITE

renciada, tendo sua ABERTÜRA ·.marcada para O dia

..!!!:.._!

no Serviço Regional· de -~roteç~q ao V6o.de Brasília As

c-r~)~

Assinatu~IDbo do Gerente

DEZ

refe0 __
/,_::_9.;_

.14:0~

hs.
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M1NlS 1t:Al0 DA AEHONAU fiCII.
SERVIÇO REGIONAl.. DE jJfl.OTECÁO
Ab VOO CE BflASiUA

c.c..cc=...._~rt

tn..4e OF C!P':. 11.600

BRASfLJA

~ 24I•..:Jit-l·U·S2$2 ~ P..r.,.ts: •111431

fCAAEc<:>cf\

Ot9/LIC/#'.!.0

CONVITE H'

01-os ~a.~:waoo Sul
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I

NOVEMRPO

I

1990

-

[NO(JIEC:O
CC-"'.

ESTACO

SOUCO'O PF\OPOR PREÇOS PAAA OS ITENS MAIXO

ESPECIFICAÇÃO

!!E"'
01

CON~TRUÇl\0

OBRl' DE

DE

"'EÇOS ,.AoPO.SfOS

UNI O. OUANT.

P. UNIT,

P. TOTAL

SlN)'.LlVÇ~O

LmtiPOSA NA "C"'S1\ o.> OlNDA" (P·B~
SIDt:NCIA o• RF.Pt)BLICA) • CON'FORI"'F
PLANTAS E FSPECIFICAÇl)ES TÉCI'li,~S
X

X

EH .ANEXO

OBS: 1-BER'!'URJ\ PAR.1\ o

I

DIA_!

,·...

ESPAÇO RESERVADO PARA SER PREENeHIOO PELO FORNECEDOR
1-VALJ~OOSPAEÇOS:

OIAS

5 - CIC NO 8ANCO 00 81\ASL:

z-muooc:: ENiREGk

OIAS

AGt!NCIA:

.

s- m.l.o soe~

1-CONCÇOES OE YEHOA:
6-C.G.C.:

:ts'SIN.A.TUA,.I,

· 7-loV"OStOINO.USO:

............. ~,

11

""'p

CAAIMBO OA FIRMA.

~
~
,,
<.
•:.~:

I~

... o

: ' ,. '-:I: ' ' , .. •,·,•

r ·a,.;s Oin

.-.~.•.

GESTO/I OE UCIIAÇ0€5

I

"

-
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VI OOMAR

N.·

ESPEC!PlCAÇOI!S

S.ERENG • 6

COM~LEMI!NTARES

PL.

Outubro de 1992

o:sjCJo
{Ji

I oz.

~:Sinalização noturna (lo heliponto da'Casa àa Dlnda ...

I - FINALIDADE

F.xecutar serviços de obras civis para implantação
cisterna de sinalização pe~manente, de acordo com

do
proj~

to elaborado pela DIRENG.
II -

SERVIÇOS A EXECUTAR'

l) são ·os Constnntes daS E.specit:"ic~~çÕes. EC-011/PN32

I
90, das plantas 6S.028-SN-GI/PN32 e 86-SN-212/PN32.
~odas d·a DIREtlG, mais o descrito nas presentes esp!!_

citic'IIÍÕos.
2) Caberá à Contràtada o.provimento da alimentação el~
trica prevista no projeto,- para o local do abrigo •
3) Utilizar cabo S1nt_enax, isolamento 0,6/1 ,OKV, bitola
O

-~

T

3 x 6mm1 , do quadro· de distribuição a ser designado
pela Fiscalização, até ao local do abrigo. Usar di~
juntar 11 Quic:k-Lag 11 bipolar 40A, na derivação.

I I I - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 )" Deverão ser observadas as Normas Aplicáveis da ABNT,
:Normas Esp~cificas da DIRENG e escas especificações.
2) A execução dos serviços deverá ser preViamente Pl.!,
nejada junto com a Fiscalizaçõo.
oc.upar
3) O canteiro de obras. se necessário. deverá
a mc'nor árcol'\ po::osivcl e o local do mesmo deverá ser
indicado pela F1sc~l1zação:
acomp~
4) Aa Firmas deverão visitar o locnl da obr~.
n~adaa polo Engenheiro do SERENG~6, parn
inteirar-se de todos os detalhes,· antes da··apresentação da
preposta. Não serão aceitas reclamAçÕes futuras s~

OBRAI'

SINALIZAÇÃO NOTURIIA DE HELIPONTO

ANTONIO PRENHOLATO-

AUTOR DO PROJETO; CAP ENG

LOCAL,

CASA DA DINDA-DF

n7r~

,. /Z-<--c ..

DATA; 29 Nov ·go

CHEPE DO SERENG..S; JOSÉ EDILBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA-TCEL ENG
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N ••

VI OOMAR
I!SPI!CIPICAÇOES COMPLI!MENTARES

SI!RENG • 6

·PI..

03S/'1V
02 (c~

bre desconhecimento dos serviços que serão exigidos
pela· F1a~n11zaçõ.o.
5) A obra deverá ser entregue limpa e desimpcd14a
todo entulho e cant~1ro de obrn~
6) Qualquer elemento danif).cado po,r ocasião da

de
ex e c:!_

çD.o da obra e que tenha vincul aç5o ·com u mcsm:t

d~

vera ser recuperado ou substituido.
7) As Firmas deverão apresentar fre:o global para

a

obra e cronograma flsico-financ~iro. Os custos dir~
tos e 1nd1retos (materi~l. mã~-~:-obra. horas-extra,
encargos sociais, tran~porte, alimentação, seguro,
etc),. deverão estar inc'luldos no preço global.

8) A Firma serã responsável pela qualidade do material
.•

que !ornecer e aplicar, podendo a Fiscalização
1~
pugnar qu.alquc.r:• item conslllcrudo fora du~ .cspccif!.

cações. A Firma ser~ responsável tnmbém pelo !orn~
cimento de todos os equipamentos necessários a ex~
cução dos serviços e segurança do pessoal.
9) A substituição do material especificado por similar
deverá ser solicitada por escrito pela Firma· e apr~
vada pela Fiscalização.
10) Em caso de dÚvida ou omissão, as mesmas deverão ser
escl areci_das através do SERENC-6, não sendo aceitas
..
raQl.Qm~cõcs postc!-ioi'CS o durilnte ..IJ decorrer
'da

'

oCra pela Fiscaliz..nc;Õo da niesma.
11) A obra deverá ser conduzid& de modo a nao interro~
per a atual opcractonalidadc do heliponto.
!'ornecer
12) A Firma vencedora da Concorrência deverá
ao SERENG-6 o seguinte material:
- 01 rolo de papel heliográfico preto A75N, O, 7S 'x
30.

01"1" p;NM... AQÃO NO'l'UANA or. Hl>LlPONTO

ILOqAL:
I ',t.

/\NTONIO PRENfiOLATOAUTOR Do PRO)I!TO: C/\P ENG

CASA D;'-..-DlNDA-DF
' '/(, ~
.

DATA:

29 Nov 90

CHI!fR DO SERI!NG-" JOSÉ EDlLBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA-TCEL ENC
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P I S TA L I VRE
CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTOA

OR C A HE N T O
Obra: SinalizaCao Noturn• de HcliPonto
Loc~l:

Casa dn Cinda
Servico Regional dE

Contr~tante:

Prot~'~o

--------------------Item Especlficacao

Unld

Gu~nt

Ml
ml
rn3

16,5

2.464,68

ConCreto simples 1:2:4 ••

m3
m3

Nuroer~c:ao

vb

12,1 2.·438,73 29.509,63
9,1 25.482,94 231.894,75
18.492,00

01

Ao Voo de Brasil ia
Unit~rio

Total

3

453,96

107

119,99

1-361,88
12.838,93
40.667,22

Abertura de valas para sinal izacao:

Corte em calc~da de pEdra Pirinopoll5 •••••••••
Corte em gra~a •• ~ •••••• ~
AbertU:ra de valetas.....
82

CalxaQ de_ concreto:
Abertura de 20 perfuracoes de 1.10K1.10x0.~0nl.
dai!. c a

h·~C!-s....

279.895,38
lt3.

e4

Poco de aterramento:
Abertura de 2 perfuracoes dE 0.40>:0 .. 40x3.60. •••

ln3

Hi\nllha nas perfuracoe:s.

ml

Colocacao de sal/carvao.

vb

1,2
1,8

2.737,09
5.066,67

3.284,51
9 .. 1~0,01
9.246,00

21.650,52
Execucao do

aterram~nto'

Re~terro de 0.1Srn de esPessura •••••••••••••••••
Lancamento do
condutor
de ~terramento ••••••••••
Interl igacoes com ii:S ha-s
t~s de aterramento e ~ub
C5tacao •••••••••••••••••
Colocacao de conector-es.

m3

4,5

2.737,09

ml

130

1.662,03 216.063,90

vb
u

20

1.621,50

12.316,91

9.729,00
32.430-,00

270.539,81

85

Lancamento de
Lanc~mento

cabo~:

do

=abD

de

c·ircult~····••••·····~·•

rol

180

1.662,03 299.165,40
299.165.,40
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P I S T A L I VR E
CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTOA
-------------~---------------------------------~----~----------Recompos i c ao do ter-r-eno•
06
45.161,99
Reaterro das v a 1 E't as •••• hl3
2.737,09
16~S
P 1 aquf:t a de concreto "ãim
p 1€'5 • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.046 .. 85
hl3
i.,óS 25.482,94
Rec:ompos. i c :ao de grama •••
107 1.155,75 123.-665,.25
hll
Recon1pos i c ao de Calcada.
20.830.41
ml
3 6.943,47
17.595,00
Retirada de sobras •••••• vb

-

---------249.299~50

07

08

Subestacao:

.,..

Constru.cao de subestacao
alvenaria.,
cobertura
1 aJe de concr~to, venti1 ii\COE'S r porta em venezla
na de acordo com proJeto

vb

Allllle'ntacao eletrlca da su
bestacao:
Colocacao d!l' Cl\bO 3l<6mm2
Disjuntor bipolar 40A •••
Papel heliografico ••••••

n>l
·u
Yb

-

139.954,94

---------138.854,94
1'30
1

2.490,03 323.703,90
13.179,00 13.179,00
5.843.,52

---------34:!.726r42

Total geral •••••••••••••••••••••••••••••••• crs 1.657.000,00
Obse~vacoes•

1-

Orcõ>noento valido ate 31/12/901

2- Prazo d~ ex~cucao da obra 30Ctrinta> dias utgis:
3- Fcrfua de pagamento: Conforme cronograma.

CDNSUL TOR I A E'

CONSTR UCOES LTOA

.-··.......-.:~
h·,~---
. -.

-·

~:.~·.·<!'...' ::~
·~·i~,.....,
MINIST~RIO

___

--·::....(....:-

.~o:1J\'.tt

lff
..n.:~
')' -.·\-

0 ... AERONÁUTICA

S[IYJCO HGIDN!l Dr PROlfÇIO AO VOO 0[ !RASil!A
•StÇlO D[ liCIIAÇDts• ·
tOilUIANit

SfRYIÇO RfGIONAL
YCO Of BRAS!l!A

DC

PROlfÇXO

AO

8146
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ccaruuuA

PISIA t!VRE CONSULIOIIA [ CONSIIULIDA.

:

ÇO[S.

OIJtiO DA. CARTA-CONTKATD

_CDNITRUÇ~O

GIRA DE

0[

SINALIZAÇIO

LUMINOSA Nl .•tASA DA DINDA•
DA .RtPOBLICA).

(PI[-

SJDtNC.IA

fUGDt.K[NTO ltGht

Dcc~·eto-lei n•

2)

nove~nbro

e suas

de 1966

oo'

de

21

de

al tcoraçõcs

posteriores.

:

IETCRtHCIA

CARIA-CONVII[

N'

019/lH/90

OOB/ L I C/9 O •
MINIS.T( ... o

c•

sE t v1to • EGta" Al ot Pto t t t xo

.&l!lifiONot:UT•c ....

(Joatinuoçio do Carta-Coatroto •' 008/llt/90)

-Aos ·'dtztssett

dias do •is de dez••-

bro do hoo oil novecentos o·novonfo
, ne SERVIÇO REGIONAL DE
PROTtÇlO AO VGO DE IRASILIA, situado ~a 01 05 lAGO SUL - lreo do
Yl

tOHA.R·,

neste

cidtde: 1

depois

de

tido

e ach1do

confor~~~;e,

vai

3-

prtsente CARTA-CONtRATO dt~ida•ent~ assin1da:

ROMEU CAIIAPGD
TtN CEL AV
IRASI(t!RO portodor do c;dula do ldontidode RG n 1 1?1.557 (MAtR),
CPT/Mr· •' 119.566.677-87 - coo a perfeita observin<ia do Docreloa) p o lo

Lci n'

210~,

de 21 de nove•bro do

letra "6",

rioros 1

T936 e suas

allcraç~es

ite• ~· do Artigo 22, d' Re~~lamcnto de

nistraçio da Aer;nãutica- IADA -;

co11o contratante

da

po;teAd~i

União

rl!'-

dtrll- Ministério do Aeronáutica - SDVIÇD UGIONAL GE PRÓTtÇIO
AO vOa ~( BRASlLiA, de ora ea diante ~e'signa~o simplesccnte "tOft-

.

.

TIATANTr•.
b) pelo( o)

r o r.t 1 d'o r

d1

2:18579001-72
TA DA"

t

é d uI o

d o I d o n I i d a d o RG

n1

SR•. ARltT AUIO TAVARES ,

J' ,

r

n'
, de oril t• diante designado si .. plest:'lente "COrlJR.AZ3 5 • Z3 O ( MI U

t Pr /H
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fiAJ

e) e testelfHJnhas:

is

-QUinta-feira
AV

rtDRO

HOH-

I:G
n'
lOTO LOBATO BENEDITO, portador da Cédula de Identidade
n'
617.6'.71.7\8-~},
pela
"COHTRATAN!r"
•
%}5.968 (MAcr), CPI/Nf
·
Sr(a) ODILOH Dt PAULA TAVAHS
por t a d or da Cédula de Jdenli, pela •coNdado RG n' 9 16/D-CREA-Df , CPf/Mf n' 009866 661-19.

lUTADA•.
MINI$T~"·o

o•

•EqoN•ut•c: ...

sE Rv Iço REG I o,. At o E , a o r Eç lo Ao

(c 1 n t 1 nu a ç i o d 1 C a r ta- C a n t r a to n
•••a•=··==:a: = = : : : : : : : :

,,

ClAUSUlA

1

OO8/l I C/9 O) • •

=:::::::s a ~E• a•:: ~a:: c=:: z-:

IR"

ti t

J: t t l

-~·.,··~·-·~ ~-~-:~:·~

= ~:::-= = ~:f"",;i'!a'<;o:::

=

CDHYrRtlO:

Co •

·CÔNTIATO

1

o' f i •

de

s i.• p 1 i fi c 1 r

1

fi c 1

1

dotada

n e s ta

C A R tA-

seguinte convençio:

"COK}UrAIT[•- Uniio foderol - Ministório

da

Aoro-

•~utica • SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇXO AO VOO DE iRASlLIA
"C ONTI ATA DA •

-

P I S TA LI YR[

COHS U Ll ORI A [ CONS T. LIDA.

•riStALIZAÇlo•- Par;~ o representante
"CONTRATADA~.

do

crtdenc-iade

•tOifRATAHTC•, junto a

;

t• ClAUSULA

PCÇAS UO PROC[SSOi

DI prosente CARJA-COHIRATO, r i. r • a d a n o s t c r 111 o s d ; s
cláusulas que se scgur11, ' ficarão fazendo
p a r· t e t c o m6 p e ç a s i n s. e paráveis:
1 - p r 0 j C t 0, C 0 mp 1 e t 0 t d e 5 C n h 0
defina• o objcto desta CARTA~CDNJRA!O;

$ 1

e $ pe C Í

rÍ

C

~

Ç ÔC S ,

que· -

Z - A prop~sta do "CONTRAfADA" datada de 06/DC!/90.
3 - A legisl1ç:io

ças, I~slruç;es
t i c a,

L!C/90.

e

Nor•as

d1

so~re

ABNT

e

Contrat,çio

nor•1s

de

Dbras

[spec{rieas

I

-

No la de [•ponho n' 008\6 de 11/DC1/90.

5

-

Oe•ais

ele~entos

constantes do

da

proces~o

e

SP.r,•!-

Aeron~~

n'

.~

8147

8148

,.1NosT<••o ., . . . .

( t • nt i

ft

ul çi

•~• s : sa'&

3"•
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.,N~uT•<•
G

d I

cI

S tI Vt Ç O I ( GtO Hll H
r t

I -

z:: s : z z. ss z z =-:is

PR O1 EÇ I O AOJ ' ! ! . t ' I RA_sJJ]j::_

~....::.~.~e

:.~

c o ft t r l t o n.. oo 8 /l I c /9 o.) •
••• z • : • '= • •
_;_.
:-ã ::11 :z:: ::::3 ~ ~ z:: za s : = = == :s ~~-=======:i:!::::=·

OBJETO DA CARTA-CO"TRATO:

Cl 1 US Ul A

A •tOKTIATAOA•, por força do
contratual,

se

obriga

1 u • i n 0 s a na

"tas a da

1

executar obra

O:i n da •

de

instruranlo

p~esente

construçio

de

sinalização

( P r e si dê n e i a d a R e p Úb 1 i c a) ,

conf or• e

torta-t~nvi1• n' Q\9/Lit/90 de ~0/NOV/90.

P

tllUSULA

OIRtGAÇOtS

~A

ae acordo coa o
TA-CONTRATO

"

c

ccn1

a

nas

disposto

legislação

1) Cu~aprir

•tONTRATAOA•:

vigente,

clius1das

";AR-

desta

a •.cortTRAT.'IDA•

obriga -se

sobre
Contratação
vigor
'
de Obras e Serviç·os de Gngenharia,· Uormzs da.A8NT: ~ornas {speci-

fi· c l s

da

Oiretcria

de

a .le.gfslaçio

Cngenla1ria

c111

da

Acroná.utica

e

Outros

sitivos sobr~ a oxocuçio de obras 1 serviços, os quais
param 1 esl• CARTI-COUtRITO para o!5 devidos e
legais
2) [xecular corretaaente

as

obras

quanto

a

natureza

3) Alertar por

ou

dispoirLcor-

efeitos;

strviços

e

tontos do OSJ(TO da CARlA-tO~TRAJO - 3' CLAUSULA,
instruç~es de ~erviço
nações desta

se

cons-

obedecendo

; s

às dcterRai-

o descnvoivia~ento dos t·rabal!':os;

esc.~ito

e co• a

necess~ria

anteced~n

cia ·ao •tonTRATANJ(.• e à •riSCALIZAtlO•, sobre quaisquer dericier.Cias

ou enganos c&contrados nos Projetos 1
[ 1 e c u 'i ii o q u o
p o s s 1 111 c o 1 o c 1 r 1 a r i s c o
f i n a 1 d i i n s t a 1 a ç i o , o u a i n d a v· e n h a •
ccssariaaente;

[specific3ç~es
1

s 6gur

1

onc r 1 r

1

nç a

') racilitar ao •tOMTEATAWTt• o à
inspeçio

I_?

local

da

obra,

prestando

e11

te11po

e.

s eus

ou Mitodos
o

dcse

c" u s l o s

111

p e nho

des ne-

•rrstALJZAÇAo•
hábil

far&ações c. esclareci•entos solicit.ados, de' o_rdea

e t~cni~a, exibind9 todos os da!os e dotur~entos;

todas

d~

•

as 'in-

'ad•inis-lritiva
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o •tONlRATAMlt",

90S nio aceitos pela •riStLIZAÇlO•, do· acordo

coo

•

os

19

servi-

tl~USULA

1

-.FALHAS;

durante

6) l!'stal.ar 1 11nter e operar ·o canteiro
periodo~·da obra, inclusive os acessos necessiriosi

teiro de obras; de todos os

~ater~ais,

necessários ao andamento do serviço,

.

vista· ..

O equipa•ento

.

s•

e n c o n t r ;ir

d1

obr~,

deve"ri

réi

ser

pe r

8)

Substituir

dentro da

i•ediata11cnte,
-

no

canteiro

'

fo~

q.ue

qualquer •aterial

pre-

tecnolÓgico

e

f u n c j o ii a a c n to ;

de

A-

to~o. t

controles

prograr.açiio

··ais alto ni.vc·l

do

t as c o n d i ç Õ e s

e1

cquipa~entos

o

e

no

••

rejeitado

loc.il

insrcç;o

realizada pela •riStALIIAÇlo•;
. 9) Adotar
111da•cnlo
TAKt[•1

segurança,

1

seus

todas

proteção

representantes

seus.prÓprios

equipamentos

tercairos

seus

por

10)
ra•

rizi~has,

dos,

de

terceiros

ov

para

que

e
1

Pagar

no

u s o das

Ígua

a

outras

12)

COHTRATO e'•
projetas e
••

16•

todas

da

CD.nTt::Acomo

be11

bor.t

causados

..
de

as

[ntregar

perfeita

nio

trabalhos

propried;dc's

1 11

taxas

tributos

coa~,

interfi-

instalaç~es

e

pÚblicos

c n t e o s •d a n o s

e

r.io

priva-

ou

c aus ados i

que

por

ventura

de energia elé·

consuao

indenizações;
a obra

condiçio

especif.icaç~es,

CLAUSnLA,

gcr;l,
d.anos

v{das e b r. n s

pr ont

r e p·a r a r

seus

nas

indev'idamente

venh•• a incidir sobre a obra, tais
trica,

c•

e os

bens

o
11

prepostos;

no 'acesso

pbrigando-se
11)

e

e conservaÇão das

e aateriais,

Provid,cnci,lr

desnecessiria

par a

as •odidas necessárias

lh.e

n~s

que

(al

parle

da

de. funciona11ento,
condiç;es 'do

Clbendo.qu;ilquer

prc'sentc

de

acordo

paga•ento

acrésci•o

rfe

CARTAcom

os

ajustadas
pa.ga•ento

8150
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ou

o•issõos

nos quantitativos

serviços apresent,acfos

de aateriais,

nas planilh111s constantes

equipalllen-

de

sua

pro-

p •• ti(

13) Re•over, antes da entrega da obra, as construções
instalaçaes pro~is~r'ias que 1 •rtSCALIZAÇJO• indicar, be• como

t

1 Material indcsej~vel e reco•por a~ respectivas ·ire as e acessos.

5'

t.LAUSULA

_OBRIGAtOIS DA

Da

CONIRA!O,

acordo

c~nstituoo

co•

o

"FI~CAlllAtXO•:

disposto

nas

éláusulas

desta

CAII:TA-

obrigaçSes da .•FISCAlllAtAO•:

1) ~erificar, do •odo sistemático, o cumpriaento ofas
dlsposiçfes desta CIRTA-CONTRATO e das orden< co.•plemenlares enanad~s do .•tOMTRATANTr•, infor•ando a este, e•
lellpO ld'itd )
todas
1

as

Dcorrências

2)
n1

I

23OO 1 , d',
Noraas 'da

trole 'e

Z1

providências

e

Cua~prir

as

~ ove•

br o

de

de

Dirttoria

r1scalizaç'io

to•adas;

de

1 9 .e

r.· ,

Engenharia

e

s uas

da

al

no

lei

Decreto

t e r a ç õ .e s p o s t e r i o r e-

~eron.Íutica,

para

o

s

con-

di obras- e serv-iços, as quai~ se incorp'ora111
par3 todos o~
efeitos
legais.

Cl~tsulas.desta CAR'fA-CONT_RATO

6•

tLAus~tA

De

pr~vislas

•tribuições

is

1

e

O!RIGAtOtS DO "tONTRAIANTI":
acordo

co• 11 Cláusulas

[01TRA1AKTt• se obrigo o:

desta

CH!A-tDIIJ.RÍ.TO,
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AO VOO

(te•tinuaçia da Carta-Contrata n•-oos/LlC/90) • .- ••• ~
..

assa:••••=zzs:ac:sa&:aaaaa•••••••••••·~~•=•••••••

,..p .. ··~~...~s.=..-!y
•

• -.

• ..,.-.- ,i\_

~~~i·~~-*~':Z

v-

1) To••r providências para o fiel
caapriaento
du
desta CARTA-CONTRATO, obe~eccndo ~.legislação
sobre
C~ntrataçio de Obras c Serviços de Engenharia,
Nor•as
EspecifiCl~usulas

cas da Diretoria de E~tgenhlria da Aeronáutica 1 outros dispositivos legais sobre a execução dt obras e serviços;
-~) Orientar, supervisi~nar e controlar a •FISCALIZAÇlo•, aantendo junto à obra os técnicos necessários ao seu exercício; e

3)

Providenc1a~,

junto' i

Seçio de finantas, ns paga• e n t o s d 1 s -r a t u r a s a p r e s e n t a d a s , de s d e q u e e s t e j a • d e 1 c o r d o c o at
o tronogra•a rísico-rinanceiro apresentado, ~recebidas e e•rti ritodos pela

1'

~FISCAliZAÇAO•.

C l A u s· u l A

PRAZO 0[ [KIR[CA:

A .•tOIITIATADA"
trata· a prt!>ente

for

TE• para iniciar a

~xecuGiD

~o

exprc!>samente

. A partir da
dias Útois.

ClAUSUlA

obriga

CARTA-CONTRATO,

tar da dat'a er. que

30

se

a

entregar

r.razo

abair.o

not!fitada

obras

as

indicado,

C~RTI.-COKTIATO

a c·on-

C~kTA-COUTE~l~:

doia d• ordea do serviço n•

VAlOR DA

que

•toNTilAT~fi

pela

das· obr;s objeto desta

de

030 /LIC/90,

r PRrCOS:

A obr1 objoto da presente CAtTA-COntiATO,

seri· exe-

c • t. Ida p e 1 o v a 1 o r g 1 o b a 1 dI!' Cr $1 .• 6 57. OOO, OÓ ( !J • • i 1 h i o e se i s c e rÍ t o s
e CÍRquenta e sete •iJ C!Ul,t'iros).

8152
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[ , PRO!EtlO lO . .V~O H IIUILII
(Ctnti•ua"io da tar'ta .. tontra.to a• 008 /ltt/'JO).•~~ .... Jl • ...-~os.•.•~~r.•••..-..,·

..IM~Tt•IO OA AtiH:INAUTICA

I[GlOKllD
S[I "I"O
t
't

tzs:~::~::a::&~z:ttt~~=~tttata••~•••'•''•'-''•'-'~'~'''•~•,••••~•

SUICLAU~ULA

PRJM[JIA~

..

r • f e r i do e s t i o i nc 1u i dos

todos
custos diretos • indiretos para 1 execuçio das obra.s, tais co••=
co~heci•ento, exr~rii~cia t~cnic1 t de•ais custos, inclusive iapostos e taxas.
I o v a.l o r

1

ci•a

SUICLAUSÚLÀ SECUNDA:
Os preços a sere• a'plicados para a execuçio dos serriç" o d .. obras objeto ·desta CARTA-CONTRATO,
se rio
os preços
lni(irios • gJobaii constante da proposta da •coNtRATADA•.

SUICLAUSULA TERCEIRA:
·es acrésciaos, •odific·ações, serviços co11ple•cnt3res
11 extr1ordinirios,, prorrogaçi~ da CiR'TA-CONTRA10
e
d.
i•portinci1 exala não conhecida p o r ocasiio dO sere• o. COf'j:lrO ..
•issos assu•idos, seria providos se•pre •c di ante
TE~HO
ADITIVO,

tr;•lf• ser~ id~ntico 10 da CARTA-CONHADA inicial, observa ..
d~ o Artigo 55 do Decreto-lei n• ZJ oo. de 21 6o nove•bro de 11 8.6 t
1 suas alterações posteriores.
CMjo

A •CONTRATADA• nio assistir~ o djreito de recla•açio
1 qualquer paga•ento de serviços não previstos
n e s ta
CARTA-CONTIATO' ou eo seus TERMOS ADITIVOS.

91

CLAUSULA

00 RtCIM[ OE CONTRATAÇAO:
contrat~~io

A presente
p ~I i t

I

d I .P. O t

pr

I ÇO.

g 1Ob

I

1t

C Oa

pr

t GO

far-se-i pelo
f Í I O I

{·r

tI I

rtgi•t
j U S t f ·y e 1 •

de

ea-

Outubro de 1992
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..,N,su••uo

o•

&IE&1Q"' ...

(Cantinuaçia

10'

"·"·c• sr 1 v t ç o • c GI oNa L ot PR or r ç ~a 1 o vc.o ot a • 's t l t"

d1

Carta-Contr3t-o

VtRIA [

CtAUSUtA

A despesa

que trila

to•

ooe/liC/90) ••• :.s.s,•·•·•··~··•

ft. 1

tHrtNHO:
~xecuçio

1

das

o~ras

e

(U• •ilhio ·e

seiscentos e cinquenta

fica

e sete ail

cruzeiros), correri

j;

desde

e•penhada

Despesa \5905100.

:a Íflportância de crs.~":657.00·o.oo

ailhio e seiscutos e cin quenh e sete •il cruzeiros}.

10 v;wlor

da

de

Stf'YÍÇO$

prnonto CARTA-CONTRATO, no valor do C r~ 1.657.000,00'

1

• conia do progr . . aOJOQ70021200BOOl5, .Clcrnento de

(ti•

Quinta-feira 15 8153

obra,

dcslina"tta

~o

tu~p~:"i•anto

das

correspondente
con~-

obrigaçiics

tant~s dest~ CARJA-CONTRATD, rercrenle zo c•penho n• 08~~
e•itido pelo SCRV!ÇO RtG!OUAl D[ PRCTCÇ~O ~O VJO D[ BRASfllA, na Cos
tia

tesouro

NacLenal.

ct.Ausut.A

11•

Para
ta

1

CARTA-C~NT~~TO,

s~ntadt

prlJ, caução
nar'fri do .re'>-fJCC·t·i-vo

fiel

e•ecuçio dos

a •CONlRArADA• apresentou

1

s o• e n l c

se r~

a

assumidos nes-

garantia,

e• dinheiro

rcpre··

, a q ua1

f

1 i 1J e r a d a

C t. P. TA- C ON T R A TO

apÓs

a

11

c n c i o n ~.d ;a

p v b 1 j c a ç ã o do

nes t a

C 1 ;. u-

l [ RMo· 'D t - 1: -(C (E

H[UTO ~( OCRA.S no Bol~lia Ihternp do •tDUTRATAHTC• c aediante
querigento da "COIIRATADA".

12'

CI.AUSUlA

DAS

1

i-_·

re-

PCIAliPADr~:

ltssalvados os c•sos do
co•provados

a r,i_

processo.

A g a r a n t i a da

s u 1 ii

~omproaissos

juÍza do •tOKTIATAKTE•,

força •aior,
1

•CONTRATADA•

devida•ente
r.icará

su-

jeita is 5~guinte~ penalidades_, de acordo coa· o Cap.itulo IV do
Decreto-lei n' 2300, de 21 de nowe•bro de 1986, e suas alt~raçe~s
Posteriores.

8154
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-•r<•ooo•••"oN~u,c• StiVIÇO lt610"Al Ot PROltÇIO AO VOO Ot IRAS!LIA
(Ctatinua;io da Carta-Contrato ftt 008/liC/90).:.z.~.:.~.=.:.:.2.z

.

..

''

$11CllUSULA PR!MrlRA:

Advcfttncia escrita, caso
t~ri§~ç;~s

pri•eir•

f1lla

da

1

'sob

pen-a

aes11

n1tureza.

Nesse

cvso

incorrer

na

sançiõ

prevista

ftl

tr;tar

se

concedido

será

prazo a •tOKTRATADA• para sanar .as

de

infrija

•tONTRAllOA•

ajustadas nesta CARTA-CONTRATO e quando

'riSCAL)~At)a",

tlts

1

da
::ttla

irrcnulari~da-

.

.

sbbclãutula

g11intc.

··-

SUICLAUSULA StGUNDA:
Multa de 0,05~ (cinco ccnl;si•os p.or cento) do valor
da

por p c r Í o do ou f r a ç ã o d c· 2ft
( \' i n t c
.
incidente ;,pÓs, o ·vcn.cicLcnto do pralo concedida,

tA R TA-tO NT RAT O ,

horJs,
la subçl~usula
tia

e

.

1

f1lta

SKICLAUSULA

an~crior,

no

r.a

I

desde que a •coUti~TADA~ nio tenha

r~r'!"'a

sana-

coactida.
TCRCrlR~:

Multa de
COJITRATO

q u a t r o)

caso

55

sUil

de

aentc do p;ga•enlo de

(cinco por cento) do

r.escisio sea juSio 11otivo,

idenizaç~o·

por perdas e

d.

v a! o r
i

fi

CAR U-

d e p e n d e r1

danos,

t'.. -

p o r v e. r. t u r a

devidas.

SUICLAUSULA QUARTA:
Multa por
fÍr•ula

air~~o

na entrega da obra, de acordo cem

abaixo:
M •

c

se ado:

101

M • O volor da ,aulla, cm cruzeiro por dia;
C= O valor inicial da CARTA-CÕNTRAJO, ea cruzeiros t
T • P.r1zo .de oxocuçio da CARTA-COUTRATO,_ ea di~s ~te i~.

1

Outubro de 1992
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..~--~-f'---

Stavt__ ço REGIONAl 0[ Pao_r~pow~~o or ... sRA::'j.~
'
-',:::r:r. .... '·
C a r t a - Ca n t r 1 t o n 1
OO8/l I C
O
• - • = • .; • = .. :: ; ~ ....z •

.. I:otON•U..ITIC'A

u a ç ã a d ;a

SUIClAUSUlA OUIRTA:
As
flc1ndo

pellllidades

qua

entendido

acordadas ,poderio

aplicação

1

de

sançi~.

u•a

tu-t:dJ.l.at'LY ..I~.

ser

nio

ezi•iri
'r, "\i

SUBClAUSULA SrXTA:
i.
e• quzlquer

11

C OH l R A1 ~O A" ,

r e i to d c .r c c u r s o p r e v i s to
de 21

n; v e 111 b r o dr.

de

u 11 a v c z n o t i

r i c ad a

dc

no .C a pi t u.l o

19 8 6 ,

e

i n oe·c· ~·r ~ u

que

penalidades citadas nesta cláu!-ula,

das

V do Decreto .. L e i

n1

ClAUSUlA

trCISAO:

... ,·

n•

~300,

prescrit~

na

d~

V

Seçio

I

I

'A presenl'e CAI:TÂ-CONTRAtO poderá'

ltordo cbm o

2 ; OO•

a 1 t e r a ç Õ o s p os l ~ r i o r.~;· .• ·~

s u as

,;

_1}1

c·~di-

cabcr'á

Cap{tulo

ser

•.'

,,

rescindfd.a'

II}

o

~c

Decrcto-tri

do

de 21 de nove•bro de 1986, e suas alteraçaes

res.

ruNDAH[HTO l[GAl, fORO [ DOHIC!tiO:

ClAUSUlA

,\1

r e g e r.-:.~ r. ..

A prese n t c . C l R TA- C' O NT R A T O 1
p,olo

De.cr;eto-lei

n'

rações posteriores;

da

Nor••s
vigor

e

Diretoria

de•ais

a contratos

2_,00

1

de

n.o,ve•bro

21,,dc

de

Oecroto n' 9168\, de' 2\ de
de

Hor•as

Cngenharia

ou

dil

Legislações

Acf•inistrativot.

c

à

••

julho

Aeronáulitai
que

i. 1

especial
. ·, ·=>

1981í, e suas a :i
de

'' '
lior•iiS dil

ser

venha•

~r-

I 9 B7 ;

''
As:o-

ap·Jicâveir;'

Dbra.

SU8CllbSUlA O.HICA:

·,

fica ·cst~belecido' o roro ~~ Justiça Federal da cidade

de

lras~lia

(Distrito rcderal)

para

oriunda da presento CARIA-CONTRAIO.

I

s~luçio

de

qualquer

a~io
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VIGtHIA

t· L l U S U l A

1 5'

CARTA~CONTRATO

A prese nlo
•~nte

cuNprida

!adas

no

estiverem

Outubro de 1992

c~

eomcn·lO

ef~diva111ente

que

todas

considerar-se-i coDplcta~b~igaç~~s

as

satisfeitas

direito

de

terMos

nos

e~tipu-

aqui

e aceitas pela •tOHTRAtAHt[•.

t L AU S U t A

16'

O D H G A!H N 1 U:

-.

O s pagam e n t o s
d a• c n t c ,

d <'

a r or do c o m a s

e.ccrtiricadaS Pela
S

er

V

i

ÇO

C X C C U

t

1l

dO

5 1

11

f a t ur as

a p r c s c n t ·a d .ii s ,

fiSCAtiZAÇ~O",

C O

nf

O

r

1ft C

p

,O S

parce 12-

feitas

se i- ã: o

a· "C O N1 RATA D A11

r

e_ Ç

ÇO

OS

n!» l

3

nt

i t c ns

'o s

corr!'!:fCr.dcndo
d

C !O

p

3

r

O

p

O S

dt

t a

da

•tOHTRATAOA".

17'

co111 o item lli do

De acordo
lei

n'

2300,

teriorcs,

o

R[[ USA:

DD l[t[CinCRT,O DA OBRA

tLlUSUlA

de

21

de

novc111bro

. '
reccb1men.to

de

da

obra

de

u•a

Artigo
s u as

1986,·

desta

n• 6~ do Oecrttoaltrr3çCcs.
p o sse r â

CARTI.-CONTRI.TO

ercti-

v ado :
1)

Através

de s

i g n a d a p e 1 o " C OH T R A T l H T [ • ,

Dt

OBRA,

~O

em até

SOBtlAUSUL~

ta,
_as

as

e aber

á

ralhas por

nbr<1s

ou

qu e 1 a v r ar Í

p ar t i r

da

o

1 t Rl.f D

c o 11 u n i c a ç i o

R!trB!II!IITU,

[

SI L

da

R ( C ( B _I _J.\ ( _li 1 O

• COM T R A T_ AD A n....

PRJM[TRA:

COHISSIO reeusc

Caso
sor vi ços ,

dia~

C6MJSSXO D! [lAfH

a

" C O H T R A T AD A•
ventura

serviços,

encon{r3da:s,

a novo

recebia~cnto

a o b r i g a ç i o de

ex:3•c.

s anar ,

sUUllctentlo,

dos

r or
c •.

o b r as

sua

••
e on-

seguida,
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SUBCLAUóULA

SfGUftDA:
~io

Caso
0[

OBRA,

por

qualqut'r

sentJr.á" ao

11

prazo

I he

18'

que

111otivo de

19

1

ordem

~rtrBJM[UfO

o tfRMO 0[

técnica,

COM!SHD

circun_stanciosdo,

ua rclatóriCI

-

GAHRTIA

H

obra exccul1da

dentre

OURA:

respondcri
1

pela

solidez,

SC!p•ranç<!

nos ler~os do Artigo 12~5,

do Cú~igo

fALIIAS:

Ouando

ror

verificada

pela

•rtSCALilAÇAtJ•

o

emrrego

s

serviços,

iaediatamcnlc.

feituoso,

ficando

sas resultante!: de
das

•tOiiTRATAIJA",

notificado

sua

reparar prontamente

ZU'

do

Brasileiro.

CLAtiSULA-

•ente

r e-

a~

dado para suas verificaçDes.

A •toriTRAT~DA•

perfeição da

lavr~r

seja possivel·

CONTR,ATAHT,[•

ClAUSUlA

Civil
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c

Silf'çÕcs

exeeuçio

tntendido

tai.s

que

pr~vcr

ou

c~

quais,

cxcmplifica-~c

o qual,

ou

ficará.

por

sua

sullslilui~5o,

se r

v1cram

o

rá

trabalho

conta-

as

de-

rlc>S!>I:'-

indcp!!nde-:tc-

aplicadas.

MAIOR:

Considera-se

se

..

que

s1.1bslituir

correrão

rep;~ros

cabÍveis

CLAUSULA- fORÇI

que

ou

t'

olsrigad?

•roRÇA

e• st
os

1-tAIOR•,

preve.~do,

n3o

seguintes:

o evento

se possa

que

n,ão

p(jssa

evitar,

cnt re

8157
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H R V !·Ç 0 I E ü l 0 KA l

wo-.su•o<:> o• .,., 0 N.iu<•CA
(tontinul!iio

da

Carta-Contrato

1)

Greve

2)

]h~crrupçio

Calamidade

\)

Aciden.tes
se r v i ç o ,

~lf...~:f:i?J ':_s__Ílll

PR 0 l E Çl O

D(

·ooa/LIC/90)"_=:-=··

ge;neralizada

3)

ç i o d a ·o h r a· ou

n'

dos

mei~s

dos

gc

1058,

·21 1

obra

do

ou

·=·=--.::- . : : . :r.~.=

normais de

transporte;

pÚbliea;
que

impliquem

c·-u 1 p a . da

s c -iii

6) Chuvas copiosas
cuç~o ·da

3

empregados;

em

notória

retardamento

e"~:e~u-

na

• C o n T RA 1 A H 1 (" ;

5) raJta de energia elétrica
7) falta
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ob r ai

necessária

e suas consequências;

de

imprc~ciridÍvcis

material

e x e-

serviço;

8)

Falta

9)

Outro-s

CÓdigo

ou

culpa

casos

Civil

do

que

•tonTRA.TANTC"i

c

ernquadr_~t.lll

~

se

0(1

Único

do

I\ r

ti-

Brasileiro.

CLI..USUlA

Oa presente tARTA-tOUTRATO,

sao exlra!das as

s~g~in-

tes cópias:

1) Uma para o •tQHTRATANTt";
Z) Uma para a "CDNTRATADA"i
3)

Um•

oan, a

q

Vaa para

"DIHTORIA

CE

ELETRONIO

YDO;
a •riSCALIZAPO"-

E PROTT.Ç!O

!O

Outubro de 1992

.,.Nis-rcRloo• ... c""o,..•vTic ..

(tontinuaçio

d3

E,

partes

aceitar

st:RVI~O

Rt:GIOrtAL

pactuadas

PROI!~lo

or.

por

1Ssi• h1verem concordado,

todas

entre

AO -voo

si,

be11

como

BR.A'.itti.&

foram

amba~

declaram

as disposições estabelecidas

que

OE

/LIC/90).~.-~:.~~~.~4·=·=·=·:

C1rta-Contrato n' 008

da presente CARTA-CONTRATO,
do
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as

Cláu!'ulas

nas

livremente e de comum acor-

observar,

fielmente,

outr2s

dis-

posições legais sobre o assunto.

Bresília-or.,

17 de

;:;~~~~k~.

-:R-:0-::Hc:E:-:U:-:C

Cl.cfc

:.

dezt'llbro

I l E I RO -

do

de

1 [ 11

"i']~O.

Cl l

SRPV-BR

1 E S 1 E MU H R A S

/.v
•tolllUA!A!Il["

~~----~·
cr---;;~. .\)- ~~~. ) .~-,~~
Pela •CONTRATADA"
DD!LCN

OE

PAULA

lAVAR[;

./qNõrt'ooÉcuE·r:nPENHO
r··' ,.
."CJ ~~~

ÜtfltJA,U.L

.t:•eoo7

~~~~
l' •

ii.~IUIIA

·-·~

lloi!ILNII.

• ----

SERVICO REO. OE PROTECAO AO VOO OE 9RA9ILIA
LIVRE

CONSU~TORIA

-'RE<;.O • I'IIJ"Iti•IAI<IRAO

CGCICI"F.

E REPRESENTACOES LTDA

~''

'"Ollii.AMA

;4c•101

or

TRAO .. LHO

JPTAES

0300"7002120080035
IEUPtNHO

I'" O"Olfd,AJO

~

U,

IBRASILIA

DF

,_ ESTIUAT/VA
1 .. GLODAL

bo

HAT. DA DESPESA

~ICJl ... Ç.I.O

3-TOUAOA
Ot PREÇO

... coNCORRtNCIA
$· UISt'tNSA DE LICI•

T... C.lo

:H\ POA f.lCTENr

COOIQO

w

71600

UGRI/"LAHO INftRNC

........ A06 .

REFEAlÕifCIA OA OISPENS4

~60~~~

z. CONVITE

I

FONTE

100000000

10!5627 45905100

CE.I"

I

ACOROO

'

EMPENHO OA DESPESA

'4(•0091

':olliO.

2493:!410000139

CIOACI!.

'Ol 0~0NJ 9 C.L. 9L NR 3 SALA 34
', ... ,:&.:;tNTO .t<lMI/: 00 EVI.N1Ó

r!1 J
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,-, N' tUPEN"O OAIG.

CV 049 DE 30NOV90

OIUOEW UAIERIAI..IV ... LOR DO EUPE.N~-<§

.. ,1,

1

,

0

1 ,,~1.67.000.,00

,

e

E SEISCENTOS E CINCOENTA E SETE MIL CRUZEIR_OBtetttfttt.WttttMMMtttt •• ~• t~~
l.·~················~········································~·············~
Uh MIL.HA

',·~······································································
NMNNMtftftftftiMtf.tfMM*tUUIItNMIUUtttUillttfltMN
.
. '' "•
..
· -·-- .- .
~~- ~

01 • JANEIRO

CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO
PREVISTO

Ql • JUNHO

Q4 • A!IRII,.

QT • JULHO
H

• NOVEUBAO

--.,·~'!,·~ ·~

02 • rEVEAEIAO

oa • ACOsro

Ql •

t2 • OfZEUBAO

U. •, IXEACICIO StQUliHE

SE.TEUBAO

1.6~7.1!00,0
i.~ ECI'CAt;.l.o 00 W.TERV.L tiTEU • OU.UIT,I\Jtó!O.IOESCAÇÁO), \ltNC. OOIUGAÇÁO E ffiEÇO UNITÁiliO

(Coi.01)

01 -

PREÇO TOTAL

....

~.

·;:·~

CONSíRUCAO OE SINALIZACAO LUMINOSA NA "CASA DA· . .' •

DINDA« (PRESIOENCIA DA REPUBLICAI, CONFORME CARTACNVITE NR 049/LIC/90 OE 30/11/90.

1.657.000.0

,,

Nf PROCESSO

00846
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r

NOTA FISCAL DE SERViÇOS
(Com aplicação de matenai)

PISTA LIVRE

StRIE 8

CONSULTORIA E CONSTRUÇOES_ LTDA.

1.a Via
CGC.24.932.41010001·39

-

155076.317·9

-

8161 .

M

fl27

ICM07.109.725·2

SCS - Quadra 06 - Bloco A - N"' 81 - Ed. José Severo -Sala 206 - Brasilta·Df

NOME

:;o.Rvir.o REr.rorL~L x

P:lOTEríio .~o

vOo ··: !J·u;•;ft.; •

,1:1Ci\ DO ·;t:;:TfJ Lt.~r:t"UC-~~- tli -5 LAGO Si.Jl

ENDEREÇO~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~------~--------------~

CtDAOE ___..f),_.r'-'~"-'S"-"1._'._b._'-""-----------ESTADO

I

,i

__,0"-'F'------CONO PAGAMENTO ---"'~'-'V'-'i,_,!_,_':t,_c,_,__________--j

CGC. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 N S C R I Ç Á O
NATUREZAOAOPERAÇÃO:

----------------------------1

EM

OE

OE 1 9 _
PREÇOS

QUANT

DISCRIMINAÇÃO

UNIO

UNJT.O.AIO

TOTAL

01 -- Con~trução do __ !'linaliz-nçÕo lumino:;:l

na Casa da Dinda {Prn5idênci8 dn ilopÚbli-

ca), conforms Carta Convite IJQ 049/LI C/9L
rln 30/11/!JD ••••••••••••••••••••••• : · · · - · · · · · ·

l.(i~7.0UO,üi:

( Mot3 do E~pcnho nO ·9DNEOU846~

--""'--"--;'--!·---·
{ C O N F E f~ I L C i

'.

.:1

,
_w}illiA

ezs

RESUMO PARA APURAÇÃO DE BASE OE CÁLCULO
VALOR DO MATERIAL APUCAOO

- - ---

--1----+--+--+--l

VALOR OOS SERVIÇOS JÁ TAIBUT ADOS
NÀO teM VALOR COMO RECIBO

TOTAIS

VALOR
10 Ta0es 2Sx4- 001 a250- AJOF 6070- 10188

Novagrarr- JSS 073.257·5- Te L: 552-0246

TOTAL

DA

Cz$

NOTA

ISSJÁ JNCLUfoo NO PREÇO OOSSERVIÇOS,···CALCULAOOÀALfoUOTAOE

l ,;:: '!T 0

%Cz$_

1.CSi7.u...:o~o

8162
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:0A7-
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~r:~ê-EX~7!N.C~~SULTAS.NOTALAN ( NOTA 02
27/12/9~

ZtlZSSAO
O

cvc. ;) :JG

HORA:
:
:

1::s~

27nEZ90
600.;)1 TES•JURO

: !:-?<l0~7 SHPVdR
rtÍ~' ?F/COL>. UG .: . .:!·~Cj·:;~.t,i0\:00139
Ó C:.lEDITO : .'if ~~:::?7
•
• I •
~

EMP/C.C/ü0/~1

C~ASSIFI=

t.:ANCAHENTO i ---------· ---·------USUARXO I FREITAS
N.DOCUMENTO.
. : 9~NUl009C
DATA CONTABILIZACAO : 270EZ91
DATA VAl..ORIZACAO
J .,

·FONTE

·coo.GESTA'o :w
VZNCIHENTO
? ; INTERNO

s:. e-:.
~::,

Outubro de 1992

27J,:29U·

VALOfl

--~--------

..

_,,.

..

----

1.657.e~~

.. ~3

1.6:57.lt"-'(:1.0~

O! s:. JACAO :
P :57. ;_:~·~E CONSUL TO'l!A E :\E?RESENT.>:::OES LTOA·

E~

: 270EZ90 AS

14:e~~s

__ SIAFI90-EXEFIN.CONSULTAS.ORDBAN ( CONSULTA ORDEH BANCARIA l -------~----DATA: 27/12/90
HORA: 16:87
USUARIO: FREITAS
DATA EMISSAO: 27DEZ9B
DATA LANCAMENTO: 27DEZ90
N.DOC: 90060~~9
t:oOIGO UG
: 120007 SRPVRR
N. BANCARIO: 002431284-3
GESTAO
: 00081 TESOURO
PRACA PAGTO: BRASILIA
BANCO
: 01'1
.AGENCIA: 10049
N.CONTA 1.\G: 997:>1;)06;'12
FAVORECIDO
COO.UG:
GLSTAO:
PISTA LIVRE CONSULTORlA E REPRESENTA[OES LTDA
CGC/CPF: 24932410000139
BANCO
033
AGENCIA: 00082
CTA. FAV. : 13850043
FINALIDADE
VALOR:
165i000
LIQ. FORN./Nic 1>~'7
NUM. PROCESSO
90NL00890
CLASSIF!C,
FONTE
EVENTO
NL/EMPIC.C/UO-PT
VALQR
100000000
90NE00846
345905191
165'1000. e
530314
SITUACAO: RELACIONADA - NUMERO: 90RE00047

.ANCADO POR: .JOSE ROBERTO DE FREITAS

EH: 27DEZ90 AS: 14:09

~E
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formação n"407, de 1992, de autoria do Senhor Senador Pedro

A VISO N' 1.052

Em 2 de setembro de 1992.

Siinon, -sobre construção de hospitais e centros de saúde, a
partir de 15 de março de 1990.
Em atenção ao pleito, encaminho a Vossa Excelência,
anexa, cópia de informações prestadas sobre o assunto pela

Senhor Primeiro Secretário,
Com meus cumprimentos, reporto-:rp.e ao Ofício"-"SM n"

nal de Saúde (FNS) e Instituito Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) deste Ministério.

A Sua Excelência o Senhor

Senador Lucldio Portella
Primeiro Secretário do Senado Federal, em Exercício

Secretaria de Administração Geral (SAG), Fundação Naciow

448/92, dessa procedência, refererite ao Requerimento de ln-

Atenciosamente, Adib D. Jatene, Ministro da Saúde, _

MINISTdRIO DA SAóDE
SECRETARIA DE ADMINIBTRACIO GERAL - BAG

Ane:<o I

RECURSOS DE TRANSFERINCIAS - CONVINIOB

·--------- --·- ---·-------- -·---·-------·---·-·-------- ... ----.:...- -----------------·ESTADO

1990

1991

TOTAl_

l.9'72

Bahia

9.

Pernambuco

5 .. 74540552 .. 120,.

547.016.475, 4. 7l.~:. 88El. 000 y
499.679.000, i.bi6.396.839,
239.183.000, i .. 25j, .. 664 .. 013.,
Parto\ íba
327.276.000, 2 .. 702 .. 872 .. 050.,
Ceará
505 .. 682 .. '620., 1.898.266.183,
M .. Get.. ais
:~58.196.000, i'. l.''íl.• 467.751'
Maranhão
R-~G.do Norte 429 .. 5;:!9 .. 790" . 2.522. ")06. 000.
Ser·g i pe
183.881.000. i.54J.• 19(1).404,
A'lagoas
640.924.000, 2. 26_8. 33!5. i 46.
f' i au í
259.003 .. 200., 2. 168. 00L 725,
7.0~)0.000,
Goiás
j_ .861.• 623.291,
D.Feclera'l
2.708.726.000,
São Paulo
86.126.276, 1.865.960.000,
Paraná
47.437.000,
~'5;.:!8. 2.13-000,.
s.catarina
189.498.950, 1.466.<>07.575,
R.de Janeiro 62.626.555, 1.907.338.000,
Esp .. Santo
469.955.000,
R.G.do Sul
132.410.570, i • 042,. ~j00. 000'
Rondônia
l.73. 200.000.
Pará
1.089.000.000,
Mato Gr·osso
36.808.490,
626.992.000,
Amazonas
13.932-00<íf,
67l. "2:1. 9.660'
20.888.736,
Tocantins
366.207.000,
Amàpá
23.-1:~8. 736,
468.000.000,
17 .. ~J54 .• ")~n::~,.
440.000. 't)00.
Roraima
153.5Eli.66i§,
M.G.do Sul
8.000.000,
3.500.000,
Acre

TOTAL

~l36.

589. 0>))0 y

6.324.000.000,
4.5é5.915 .. 470,
3 •. 9;ZJ_. 486.698,
4.500.0§70.000,
2 ._787. 20?). 000.
.3.175.000.000,
i • 5;20. 000.000'
2. 000.000. 000·,
894.230. l. 98.
219.337.000,
1.694.512.000,
420. 000 ·'õ00'
886.000.000,
164.341.000,
i. 040.000. 0~)0.
100.000.000,
-428.137.-443,
46.100.000,
316.919.5l.0,

14.595. 4U3. 47:5
7. 851. (,;,:7- ')69
7 .8l.4.847 .'t!J.<l
7 .. 1.>16 .. 06::~ .. ~528
6.315.43~'i .. 45J.
6 .. 209. /_;,63 .. 7~5J.
5. 73H. 73~i. 79•<>
4.900.07)..404
4 .. 429 .. 2~;;9 .. t4ó
4.427.004.925
~~. 762. 7~)3. 47El
2. 7013 • 72(o. 00(~
2.270. 1.62.0~)~)
2.170.423.276
2 .. 07é; .. 105 .. 5:2!:-;
i. 969- ~64 .. 5~15
1. 355" 955 ,;0~)(~·
1.33S' .. 25i .. ~J70
1. 213. 2vl0. 0/tJ~>
1.189.00(? .. 000
1.09l.• 937.95::l
731.t71 .66(1
704.025 .. 246
491.138.736
457 .. 354 .. VJ5~~

40. 0"00. 000.

201.58L6ó0

3 .. 50'c, .. 0~),:?

4.839.082.450,37.667.2t1.347 49.045.320.430, 91.734.643.164
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SA~OE

- FNR

Ane><<:> II

CONVÊNI<lH PARA CONSTRUCÃ•O OE HOSPITAIS E CENTROS OE SA~OE

ESTADO

1990

Di sl:r· i to

Fed~'ra 1

P~r·6c:-\mbuco

P~\r·aná
Mi nas Ger·c:\ is
Pi a•~ i

Mato Grosso do Sul
Bah i c."\
Goiá!:;.

Espírito ~i'<;~nto
Amapá
Âl

113.103.543
750.73B.8i7
417.096. éd.H
103.428.000
i. 034. 5~3J:. 904
480.464.000
B6. ~>40. ;;!;2a
732.340.332
i 7j_. 088 ,.'000
904 .. 194.871

·-

761.581.641
7.400.000
3.49.053.967
1 L 1.40. 000
39.122.000
62.214.071.
27 .. 825.000

i:\fjOé\S

Toc:ant:ins
Rio Grande do Norte
Rondôni<>
Santa Catai" i na

Pa1•·a íba
Rio Grande do Sul
Ceará

.

Amazonas

20.000.000
. ::!3. i 50.000

Rio

135 .. 72~:; .. 000

M~\t f.)

Gr·•:tSsc,
dt~

.Janei•·o

Maranh.ão

Sergipe.
Ac: r e

-

TOTAL

1991
8.394.190.947
6.590.722.000
6 .. 5i3,.B79 .. 530

6.7813.924.700
5 .. 535 .. 085 .. 01()0

5.644.015.000
5 .. 22<!)

"~44

.. 590.

3. 832. 538.• 300
.~1 .. 53j... ()80 .. 045
'i .. 752 .. ~:!9(., ./1..90
2.3é>9.B78.000
1.465. 651.000
1.51.5 • .510.000
783.032.1.00
:1:. 06~i. é'i77. 000
748.731.931
702.323.381
5l.2.962.000
53(",.243 .. 561
4l,0. 992.000
400.000.000
289.538.238
71.875.000

45.936.000
45 .. ~.;~(-)2 .. 275

-4.500.000

8. 507 .. 2'?4. 49ft)
7.34i.460.fH7
6. 9:~0. '176. l.4f:l
6. 892.3:52 .. 7\)0
é>. 569. 6::u, .. ?04
é,. 124.479. 01,)0
5.3J.r>..'l84.aJ.o
4.564.878.632
3.702.7.58 .. 045
2.656.491.561
2.3é>9.H78,000
2.227.232.641
L 523. 0Hl .. 00ft)
1.:1.32.086.067
L076.7l7 .. ft)00
787.853.931
7 64 .. 537 .. 45f.~

540.287.000
53 é) .. 243 .. ~jé) :J.
460.992.000
420.000 .. 000
322 .. 6fj8 .. ~-~38

207.600 .. 000
45.936.000
45 .. 202.27~:.:;

14.009.000

18.509.000

R01.. a i nn:t

TOTAIS

6.335.896.262

71.082.27 6. 27!'';
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Ane:xo I I I

MINIBTciRIO DA SAúDE
INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTINCIA MéDICA E PREVIOINCIA SOCIAL -

INAMPS

CONSTrWÇÃO [)E HOSPITAIS E CENTROS DE SAtlDE
···---:·~·:·-------------------~----·--·--:----------

....--..

-----------·--··----·------~--

TOTAL..
·---·"·-------·---;-·-----·-----------------.___________________________________
_
ESTADO

Per·nctmbuc:o

Minas Gerais
São P~"' 1 o
Piauí
Bah ia

Alagoas
Goiás
Pat.. aná

Distrito Federal
Tocantins
EsPÍI'' i to S<>nto
Rio Grande'do Norte
Para íha
Rondônia
Sant(~ Catar i na

1990

1991

295.738.817
74 .12::; ,; 000
4(10. 21.4. 000
513.66f:l.952
29.000.000.
. 656.010.000
322.916.296
·135.728.000
66 .. 006.968
113.103.543
184.600.912
349.053.967
62~213.071

39.122.000

Ror· a i ma

Rio Grande do Sul

27.325.000

Pa1.. á

Mato Grosso

20.000.000

Ceare~

Amazonas

R i o de Janeii"O
Acre
·
Sergipe

?.000.000
i 35. 7~!f:j. 00~)

Maranhão

-

5~430.691.000

:3. l.07". 2'htl .,460
3'. 849. 938. 300

2.233~55.5.04)0

2. 2Z.f0 .. 022 ~ 996
2. 284. 44l.• 448
1.613.103.543
l.:H3.2i.0.000
858.970.670
551.369.100
.702.314.381
600" 000. 01t)0
503.693.900
534" 057. ~)lt)0
4tl7.H7.000
457.992.000
400.000.000
415.928.586
269.653.000

14.009.000

Amapá
--------------------·-"~

TOTAIS

6. 435.• 15.3. 0(<)0
6.338.901.500
'5. 63~!. 0j. 5. 0vl0

-- __

.;.;.,

6.726. o:;J... 8J.:7
6.413.0;26.:.!00
6.113. 22'1.
5 • 944

00

~:J5<j.'

n

o·:-'
"'
95;2

5. 136.200" 461t) .
4.505.S'4B.300
2 .. 556 .. 431 .. ~~96
2.355.750.996
2.350.440 .. 41.6
i. 726.207. •<)t36
i.5l.3.2i0 .. ';)00
i .. 043 .. 57:"L .. 5B;2

900" 42~!. 067
764 .. 527 .. 4~:52
600. 000" lt)•()•))
542.tl:l5.90~)

534 ·'h~j7" 00í-)
514.442.000
457.992" •;H).;)
420.000.000
4:t5 .. 928 .. 5B6

27B. 6~):3. (;0ó
135 .. _72!) .. 00!()
14.009.000

_____ ------ ----·--------------------- -- - -·-

3.513.551 .. 526
. .

48.4'50.261.884
.

------------------------------------------------------~--·--------------
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Anexo IV

MINISTéRIO DA SAúDE
CONSTRUÇ!O DE AOSPITAIS E CENTROS DE SAúDE - EM 1990, 1991 E 1992
SOB SUPERVISZO DOS SEGUINTES 6RGIOS DA ESTRUTURA DO .MINISTéRIO:
SAG
- Secretal~ia de Administraçio ~eral
FNS
- Fundaçio Nacional de Sa~~~INAMPS -·Instituto Nacion~l d8-~s~istin~ia ~~dica-e Pr~vid@ncia Soc-ial
-·-.-·-··----------·--··M---·-·-----M----~-------------oMO_O_O

ESTADO
Elah i a
P e:nH> mb •
M .. Ger~':\is
p i i:\U i

FNS

SAG
i4 .. 5(75. 4D:S .. 475
7. 8~il. ".S27" 769
6.3.:1.5.43~3.451

4. 429.004. n:~;

4.564.878.632
7.341 .46~).817
6.892.352.700
6 "569. 63ó>. 904

S.Paulo

2.170..4;;?.3~276

6~124.479.000
-

D. F e:d ~:n~. 1
Paraná
M.G.Sul

2.708 .. 726.000

8. 507.2.94.490
6.930.976.148
5. 31.2. 98.4 .. 8l.8

)=>ara i'ba
A lagoa'!:;
Goic:\~;

Cear·á
R.G.Node:
Mal'"ç\nh~:\o

E. S<Anto
Se:1· g i pe:

Tocantins

2.270 .. j.ô2 .. 000

20i.58l..ó60
7.814.847.013
4.429 .. 259 .. 146
2.762.75!:l .. 4787.616.063.528_
5 .. 738.735.790
6. :?.09. 663 .. 755.
1 .. 355 .. 955 .. 000
4. 90~). 07 5. "404
704 .. 025 .. 246

S .. Catc\r- i na -2 .. 076 .. 106 .. 5:~~.i
An1apá

Rondônia
R.G.Sul
R.Janeiro
M.Grot.;.so

Amazonas
Ror-aima

Acre:

4'?:1.. l.3S'. 736
1.213.200.000
i . 339.251.\570
1... 9b9. 964 .. 555
:1..0S'l.• 937.953
731. i 7l.• 6.ó>0
457.354 .. 052
3.500.000

.

INAMPS

23.666. 3:lc5.407
25.• 95.9.940 .. 60~)
19.620.8:1.4.651
1.6.943.00L78l
14.408.l.3J..276

1.~726•207.086

12 .. 942 .. 227 .. 57l)
11.551 .. ~586.564

2.350~448.416

5.i36 .. 20Q.460
764.527.452

2. 227.232.645.

2 .. 536 .. 4:~1 .. 296

3~702.768.045

2. 355. 7\}0. 996
415.928.586
900.423.067

536.243.561
1.132.086.790
45. 9:l6. 0~)0
2.656.4<;'1.561
45 .. 202 .. 275
1.523.010.000
787.853.935.
2. ::J69. 878.000
l.-076.717..000
.. 540.287 "000
207.600.000
420.000.000
322.688.238
18.509.000

TOTAL

.4. 505. 9"48. 300
6 .?26" 85.l.• 817
6.413.026.500
5.944'..3~9 .. 952
6.113 ."229 .000

7 ó4 •. 537. 452

---------------------"~-----~-----

TOTAIS

____________________ _

10.750.774.938
9.343.<;'21.917
9. 5. 92. 9:?.3. 083
8.821.2/2:519
8 .. 568 .. 235 .. {,75

7.771.244.924
6. 255. !.:.ilY9 .. 751

i . 043 ~ 571 • 5à2

5.056.<H8.143
4.945~273.679

5.• 513.210.000
542.815.900

3.405 .• 776.356

600.000.000
514.442.000

2.961.05.7.736
2.889.91.7.000
2.393.980.570

5.35.72~;.000

2 .. 31.3 .. 2EJ9 .. 555

420.000.000
278.653.000
354.057.000
14.009.000

1.931.737.953
1.332 .. 51.;;.~ .. é98
8i1.4íi .052
36.05.8.000

3 .. 740 .. 24t-:í .. 246

--------------:---------------- ____ __
.;;...;.

91.734 .. 643.164 71.082.276.275 51.513.210.000 214.330.129.439
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos

?esignand? para a sessão_ extraordinária a realizar-se hoje:
as 19h52mm, neste p1enáno, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

DiscuSsão, em turno único da Redação Final (oferecida pela Comissão· Diretora em seU: Parecer n? 306,
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de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n~ 70, de
1992 (n' 171192, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do. E.s.tatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direiio PriVado--_ UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
----O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 51 minutos.)

Ata da 206a Sessão, em 14 de outubro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidéncia do Sr. Mauro Benevides
ÀS19HORASE52MINUTOS,ACHAM-SEPRESEN- - Raimundo Lira- Marluce Pinto- Ney MaranhãoTES OS SRS~ SENADORES:
-·
· Jutafiy Magalhães - -Carlos Patrocínio - FranciSco- Rollem.:
Alfonso Camargo - Altiano Franco _ Alfredo Catr)pOS · berg - Magno Bacelar - José Fogaça - José Paulo Bisol
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Amir Lando _ Antonio - João França - Cid Carvalho - César Dias - Nelson
Mariz- Aureo Mello .- Bello_ Parga - Beni Veras- Carlos Pa- Wedekin - Floriano Melo - Irapuan Costa Jr. - Nahor
trocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Qd Baboia de Júnior - Wilson Martins - Júlio Campos - Áureo Mello
Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira -- -~ Almir Gabriel - Divado Suruagy - José Richa- Lourival
-:Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- El~ Baptista - Beni Veras - João Rohca - Lucfdio Portella
CIO Alvares - Enéas Faria - F..speridião Amin - Epitácio Cafe- - Pedro Simon - Henrique Almeida - Josaphat Marinho
te ira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garíb3ldi AI- - Antonio Mariz -- Mansoeto de Lavor - -Aluízio Bezerra
ves Filho"':"' Gerson Camata -·Guilherme Palmeira -Henrique - Roy Bacelar- _Márcio_Lacerda- -Jarbas PassarinhoAlmeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel João Calmon - D3.rio Pereira - Lãvoisier Maia - Élcio
Freitas- Iram Saraiva- Irapuan C.osta Júnior - Jarbas Passa- Álvares - Dirceu rCarneiro - Onofre Quinam - Garibaldi
rinho --Joao Cslmon- João França- Joao Rocha ~Jonas Pi- Alves Filho- Ronaldo Aragão- Nelson Carneiro- Marco
nbeíro- Josaphat Marinho- José Eduardo- Jose Fogaça_ Maciel- Eduardo Suplicy- José Eduardo- Iran Saraiva.
José Richa- José Samey- Júnia Marise - Jutahy Magalhães
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha O SR. PRESIDENTE (Mauro 13enevides) - O requeriLourival Baptista - Lucfdio Ponella - Magno Bacelar - Mansueto de I.avor - Márcio I.acerda - Marco Maciel - Mário mento lido será votado após a Ordem do 'bia, na forma do
CoVas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - art. 340 do Regimento Interno.
Passa-se à
MoL<;t!s Abrao - Nabor Jõnior --Nelson C'.ameiro -·Nelson
Wedekin - Ney Maranllao - Odacir Soares - Onofre Quinan
- Pedro .Simon - Pedro Teixeira - Raimundo Ura - Ronaldo
ORDEM DO DIA
Aragl\o - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho
- Valmir campelo - Wilson Martins.
Item 1:
Discussão~ em turnó_ único,_da Redação Final (ofeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:A lista de
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 306,
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Hade 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 70, de
vendo número regimental, declaro .aberta a sessão.
1992 (n' 171192, na Câmara: dos Deputados), que aproSob a proteção de Deus, iniCiamos i10ssOS tfibãlhos.
va o texto do Estatuto Orgânico do Instituto Interna~~bre a mesa, requerimento que será 1ido pelo Sr. 19
cional para. a Unificação dO Direito Privado -- úNISecretário.
DROIT, adotado em 15 de março de 1940.
É lido o seguinte
Em discussãoa redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO.
REQUERIMENTO N• 759, DE 1992
En~rrada a_ discussão. sem apresentação de emendas,
Requeremos, nos termos do art. 336 alínea b do Regi- a redação final é considerada definitivamente aprovada.
mento Interno, urgéncia para apreciação do Projeto de Lei
O projeto vai à promulgação.
da Câmara n 9 42, de 1992, que altera a composição e a organi·
É a seguinte a redação final aprovada:
zação interna do Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região,
com sede em são Paulo-SP, e dá outras proVidências.
Brasília, 14 de outubro de 1992. -Mário COVas-.:... CoutiRedação final do Projeto de Decreto Legislativo
nho Jorge- Humberto Lucena --Esperidião Amin- Saldan9 70, de 1992 (n~ 171, de 1992, na Câmara· dos Depunha Derzi- Valmir Campelo- Ronan Tito- Gerson Caoiata
tados).
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Faço saber _que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do SenadO Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno; promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'. , DE 1992
Aprova o texto do Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito. Privado UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
Art. 1' É aprovado o texto do Estatuto Orgânico do
Instituto Internacional para a Un_fic_açãQ do Direito Privado
- UNIDROIT, adotado em 15 de março de 1940.
·Parágrafo úniCo.· "SãO-siljdfOs-à apreciação do CoD.gfes-. $.0 Nacional quaisquer atos que possam_resultar em revisão
do referido Estatuto- Orgânico-, bem como quaisqu~r ajustes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da CoD.stituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao património naciOrial.
'Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em Vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRJ;:SIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
·' . ' .
a. matéria
. cOnstante da Oi-de"m do Día-.
Passa-se à apreciação do Requerimento n' 759/92, de urgência, li9-o no Expediente.
Em votação o r~querimentn.
_
_
Os Srs. Senadore:s que o aprovam _queiram permanecer
sentados. (Pausa.) '
Aprovado.
_
__
PasSâ-se à imedia~a âpreciação da ma_téria.
Discussão do Projeto de Lei da Câmara. nO? 42,
de 1992, que- altera a composição e a org'anizaç_ão interdo Tribunal Regional do Trabalho da 2• :Região,
com sede em São Paulo - SP, e d;j o~tras providências.
Concedo a palavra ·ao-nobre Senador Elcio Álvares, para
proferir parecer.
O SR. ELCIO ÁLVARES (PI'L- ES. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, vem a exame
desta Comissão Técnica Projeto--de lei da Câmara, ·en.cáminhado à apreciação do Congresso ~acional pelo TribUnal Superior do Trabalho, nos termos do art. 96, incíSó IIf alínea
"c". da Constituição Fed~_ral, com o objetivo -de ampliar a
composição e adequar a organizaÇão do Tribunal Regional
da 2• Região, com sede em São Paulo -SP. . . . ...
. .
Com e~a finalidade, a proposta cria quatOrZe cargos de
Juiz Togado Vitalício e seis fJJpções de Juiz Clas_si_sta Temporário, a serem providos na forma prevista na COnstituiçãO
Federal e na legislação pertinente.
·_·__
_ _
Estabelece que o Regimento lntemo do Tribunal disporá
sobre o núinero de Turmas e Seçõe·s Especializadas, sua competência e funcionamento.
Cria, também, 20 cargos de Assessor de Juiz e 4 dç Dir~tqr
de Secretaria, do Grupo-Direção e ASsessoramento Superiores, e 200 cargos de provimento efetiv() d!! Úrupo-Atividades
de Apoio Judiciário, a firri de prestar o riecessário apoio técn:ico-operacional ao Tribunal ampliado.
Es~abelece que as despesas decorrentes da aplicação das
medidas correrão por conta 'das dotações. orç,amentárias pró·
prias da Justiça -do Trabalho.
.
_
_
Uma alentada Exposição de Motivos justifica a ampliação
do Tribunal ~ as alterações organizacionais que estão sendo
propostas no projeto em tela.
Salienta o documento:
-

na

autubro de 1992

"O aumento das ações trabalhistas a cada ano
(1.500.000 em 1991), se deve à conjuntura ecóhómka,
ao crescimeilto da clientela trabalhista - servidores
públicos - e à estagnação- da Justiça (jo ~-~abalho
nos seus dois primeiros graus de jurisdição. Os processos demoram muito tempo no grau tecursal do
Tribunal Regional do Trabalho e, conseqüentemente,
chegam com atraso de meses ou ªnos na instância
do Tribunal Superior do Trabalho.
·
Por tais razões, o aumento da composição do .
Tribunal Regional do Trabalho de 2• Região é
pleito antigo da comunidade sindical, dos juristas
e advogados do Estado de São Paulo." . . ·
Aproposta:já passou- peio crivo da Câmara dos Depurados, sendo aprovada sem emendas· e vindo agora a esta
Casa Revisora·. ·
AnáliSe
Do ponto de vista constity.çi_Q_ç~l. é inquestionável o poder
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho nessa matéria
(art. 96, II, c, da C.F.) e a competência do Congresso Nacional
,ara dispor sobre .a mes\lla (arte- 2f, XVII, e 48, IX, da
C.F.). . . .
.
.. · . : . . .
.
O teXto próposto não contraria os demais- dispositi"1t_'~S __ _
--da Lei Maior;sobretudo aqueles relacionamentos à Justiça
.traf?alhist.a, nem a ordem jurídica vigente.
Quanto à téCrtica legislativa, nenhuma correção é requerida.
Finalmente, no que se refere ao mérito, é fato notório
que. o Judiciário Trabalhista apresenta problemas que.dificultã.m e retardam sobremaneira a prestação jurisdiciOnal nessa"
-área. Assim, a proposta de ampliação_ do Tribunal R~gional
.do Trabalho sediadO em Sã_o Paulç, Ó1;1Q~ ~ ConCen.tração da
demanda é mais iDtenSa; vem mino:rar (;_::SSa ~obrecarga, sobre.--:tudo se acompanhada de rácionalização- e apÚfeiçOaffiento
-dos métodos e processos de trabalho.
_Portanto, manifestamo-nos favoravelmente à ·aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nO? 42,_de_1992,_ ~os termos
em que e"stá vazado.
E o parecer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único. (Pausa.)
Nã_o_havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
___ _
Os S:rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEIDÁ CÂMARA
N• 42, DE 1992
(n' 2.623/9, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região, com sede
em São Paulo - SP, e dá outras providências.
O Congresso Nacion-al decreta:
Att. 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região,
com sede em São Paulo-SP, tem ~ua composição aumentada
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para sessenta e quatro Juízes, sendo quarenta e dois Togados
Vitalícios e vinte c dois Classistas Temporários; respeitada
a paridade da representação.
Parágrafo único. Dos -cargos de Juízes Togados Vitalícios constantes deste artigo, vinte e oito são d_estinados à
magistratura trabalhista de carreira, sete à representação da
Ordem dos Advogados do Brasil e sete à representação do
Ministério Público do. Trabalho.
Art. 2"? Para atender à composição a que se refere o
artigo anterior, são criados os seguintes cargos e funções de
Juiz:_
I -quatorze cargos de Juiz Togado Vitalícios, a serem
providos em consonância com o art. 115 da Constituição Federal;
II - seis funçQes de Juiz Classista TetrtpotáiiO, sendo
três para representantes dos empregados e três para represen~
tantes dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz
Oassista Temporário·.
· · - ·
Art. 3"'· O provimento dos cargos e funções de Juiz previstos :r;to artigO anterior obedecerá ao que díspõe a Consti~
tuição Federal e a legislação pertinente. '
Art. 49 Dentre os Juízes TõgàdosVitalíciOs dois exerce~
rão as funções de Presidente e Vie€-Pi'esidente dn Tribunal
e dois as funções de Corregedor e Vice-Corregedor R~glonal,
respectivamente, e serão eleitos na forma regimental.
Art. 5' Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial
equivalente, o Tribunal Region-al do Trabalho da 2~ Região
será dividido em Turmas· e terá pelo menos uma s·eção Espe~
cializada, respeitada a paridade da represeqtação classista.
§ 1' O Regimento Iníerno do Tribúnal disporá sobre
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua cmnpetência
e funcionamento, neste incluída a ·compnsição do ói'gão, tes~
peitada a paridade da representação classístá.
§ 29 Na hipóte-se ·de serem criadas mais de uma Seç.ão
Especializada, apenas·para uma delas, serão distribuídos _ os
processos de Dissídio Coletivo de natureza económica e/ou
jurídica.
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§ 3'-' O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participarão
dos_ julgamentos dos Dissídios Coletívos de natureza económica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá
presidir a sessão de julgamento.
§ 4'-' Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter·
no, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade
da representação classista.
§ 5'-' Ficam extintos _os Grupos" de Turmas em que se
dividia o Ttibunaf, cabendo à_Seção ou SeÇões Especializadas
que os sucederem a competência ieSidUal para julgar as Ações
~_scisó~ias propostas cántra as d6cisões_ p-or eles proferidas.

Art. 69 Ficam criadOS- Os -cargos de Assessor de Juiz,
do Grupo-Direção e AsseSsorãmento Superior, C6dig0 TRTDAS-102, e os cargos de DiretN de Secretaria, Código TRTDAS-101, confOrme especificados no anexo I desta lei.
§ J9 Os cargqs de Assessor de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação
- dos magistrados junto aos quais forem servir.
§ 29 A classificação dos cargos de Direção e Assessora. inehto Superior, na escala de níyeis do r~spectivó grupo, farse-á por deliberação do Pleno do Tribunal ou do Órgão Especial, observada a legislação vigente.
Art. 7'-' Ficam criados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2•
Região dos cargos de Atividades de Apoio Judiciário, Conforme especificado no anexo II desta lei, -a sere-m p'roferidos
na forma estipulada na Lei n9 8.112, de 11 de deze:mbro de
1990 (Regime Jurídico Único dos SerVidores Civis da "união,
das Autarquias e das Fundações Públicas Federais).
--- · Art. 8~ As' cte_Sp6Sas decorrerites da apliCação dessa lei
cOrrerão por conta das dotações Orçamentárias própriaS da
1ustiça do Trabalho-.
Art. 9'-' Esta lei entra em _vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposiç?es em contrári?.

ANEXO!
LEI N° , DE DE 1992
Tribunal Regional do Trabalho da '2!' Regi·ao
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Cargos em Comissao
·
Grupo

Nl!mero

Denominaçlio

Direçlio e
Assessoramento
SuperiorCódigo TRT-2'
DAS-100

20
4

Assessor de juiz
Diretor de Secretaria

Código
TRT-2"-DAS-102
TRT-2"-DAS-101
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ANEXO II
LEI N° ,
DE
1992
Tribunal Regional do Trabalho da '1!' Regillo
Quadro Permanente de Pessoal da Secretária

Classes e
Referencias

Grupo

Categoria
Funcionais

Ntlm.

Código

Atividàdes de
Apoio
Judiciário Cód.
TRT-2•-AJ -020

Técnico
Judiciário

40

TRT-'1!'-AJ -021
(Nfvel Superior)

NS-10 a NS-15
A
NS-16 a NS-21
B
Esp. NS-22 a NS-25

Auxiliar
Judiciário

80

TRT-2•-AJ -023
(Nível Intermediário)

NI-24 a NI-27
A
NI-28 a NI-31
B
Esp. NI-32 a NI-35

Atendente
Judiciário

40

TRT-2'-AJ -025
(Nfvel Intermediário)

NI-24 a NI-27
A
NI-28 a NI-31
B
Esp. NI-32 a NI-35

Agente de
Segurança
Judiciária

40

TRT-2"-AJ -023
(Nfvel Intermediário)

NI-24 a NI-27
A
NI-28 a NI-31
B
Esp. NI-32 a NI-35

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nós termos do art. 353, paráORDEM DO DIA
grafo tj_niço, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),
-1que aprova o ato que renova a concessão outorgada â SociePROJETODE DECRETO LEGISLATIVO
- dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço
.
N' 73, DE 1992" ' ..
· de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- de Minas Gerais, tendo
grafo único, do Regimento Interno.)
. . PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- Beni Veras.
·_ _
.
.. ..
... .. lativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados),
-4que aprova o ato que outorga concessão ã Jet- Radiodifusora
PROJETO DE LEI DO SENADO
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em "onda
W 112, DE 1991
· I_I1édia, na Cidade de Teresina; Estado do Piauí; "tértQo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Senador Belo Parga.
·
Votação, em turno único, do P.rojeto de Lei do Senado
· h9 112, de 1991, de autoria-do Senador Nelson Carne:irQ, que
-2determina a instalação· de eqtiipámentos antipoluiçãO em veíPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
culos automores de uso urbano, tendo
N' 74, DE 1992
PARECER, proferido em Plenário, Relator: ·senador Al(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará- m.ir Gabriel, fàvorável nos termos do SUbstitutivo q~e oferece.
grafo único, do Regimento Interno.)
-5Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto LegisPROJETO DE LEI DO SENADO
lativ<:> n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Cân/ara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de
N' 318, DE 1991-Complementar
S~o Pedro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei do Senado
em freqüência modulada, na Cidade de SãO Pedro, Estado
n9 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maude São Paulo, tendo
rício Corrêa, que determina os casos em que as foiçils éstranPARECER favorável, proferido em Plenârio, Relator:
geiras possam transitar pelo território nacional ou ne1e permaSenador Beni Veras.

Outubro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

necer temporariamente, mediante pennissão do Presidente

da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciSo IV, 49,
inciso II e 84, inciso XXII, da Constitlllç3ó Federal, tendo ·
PAREC!i:R, sob n' 285, de 1992, da Comissão
- De Relações Exteriores da Defesa Nacional, favorável
ao Projeto coin Emendas que apresenta de n?S 1 a 3-CRE,
e voto em separado do Senador Jarbas Passarinho.

-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 111, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia ó.os termoS 'dQ art. 172,' I,
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n" 111, de 1992, de autqria do Se.nador Pedro Simon, que
dispõe sobre a·nomeação. dos presidentes das instítuiçõe's financeiras oficütis de crédito do governo federal tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto·e contrário à Eme"nP,a
apresentada perante a Comissão.
-'7PROJETO DE .RESOLUÇÃON• 62, D)O 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do- art. · 172,. I,
do Regimento Interno.) . ..
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução.n9,
62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer de Plenário, Relator: Senador Esperidião Amin), que autoriza o Senhor Presidente da República a contratar operação- de crédito
no valor equivalente ~ até oitenta QJ.i.lhões de dól~l;'es norte-americanos, junto ao Banço _Inter~mericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao financiarriento do Programa de
Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul.

-8REQUERIMENTO N• 735, DE 1992
Votação, em tuino· único, do Requerimento n9 '735-, de
1992, cle autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, seja ape"ilsa"do ao Projeto de Lei-da Câmara n' 59, de 1992, o Projeto de Lei do Senado n' 336, de
1991, a fim de que passem a tramitar em conjunto, pOr tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
:..._9SUBSTITUTIVO DA CÃMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 226, DE 1983
DiScussão, em tufno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 226, de 1983 (n• 7.500/86,
naquela Cas3.J, ·q'ue Concede a'niStia·a· diiigénteS sin~ícais puDidos com. base na legislaçãO trabalhista, tendo .
..
PARECER favorável, sob n' 277, de 1992, da Comissão
- De Constituição, Justiça e Cidadania. (Dependendo
da votação do Requerimento n9 748/92, de adiamento da discussão.)
-lO-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 9, DE 1990
DiséusSão, em turilo único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 9, de 1990 (n' 4.432/89. ria Casa de origem), que cria o.
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Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providências, tendo PARECERES
---=-sob fi9 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. (Dependendo da votação _do Requerimento n~'
749/92, de adiamento de discussão.). . ·
-11PROJETOD-E LEl.DA CÂMARA
. N• ~3. DE i~2 . '
(Incluído em Ordem do Dia p.ps :~rmos do art. 172, I,
· do Regimento Interno.)
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1992 (n' 3.759/89,
·na Casa_ de orige'm}, qu_e dispõe sobre a profissão de Guía
de Turismo e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Maiúo Beneviiles)- Está encer. rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 54 minutos.)
ATO DO. PRESIDENTE N• 170, DE 1991
APosentou José Maria dos Santos Araújo Cavalcante, Analista Legislativo ,
Apostila
Fica alterado o fundamento legal dâ éonc~SSão da'a'posen
tàdoría', a que se réfere o presente Ato, pafã éxclUir oS aitlgos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
r
Senado Federal, 13 de outubro de 1992. -Senador Mau_ro Benevides, Presidente.
1

ATO DO PRESIDENT~. IIÍ•. 536, D_E 1991
Aposentou Alexandre Dum&s Paragu3ssu, Analista
~gislativo.
•
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadori;:l, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
,490 e.492do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
S~nado Federal, 13 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 622;bE.i99t' .,
Aposentou Roberto· Saraiva Barbosa, Analista Legislativo.

...

Apostila
· Fica alteradO o- fundamento lega] da éohcessão dâ :aposentadoria, a qUe se refei"e o presente Ato; pái'a excluir ósârligOs
490 e 492 do Reg~lár\J.ento Administr~tivodo SériadoF~.dHal.
Senado Federal, 13 de outubro de 1992. -Senador Mau- · - -:-, :, ·
ro-Benevides, Pre~H:lenie.
ATO DO PRESIDENTE N• 693, DE 1991
Aposentou por invalidez, Diddino Carlos da Costa,
Técnico Legislativo.
-· · ·
· · · ··
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~ica alterado o fundamento legal da conceSsãO da aposentadona, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

Senado Federal, 13 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Outubro de 1992

PORTARIA N• 58, DE 1992

O Primeiro Secretário do Senado Fede_r_al, no desempenho de sUas atribuições regimentais e regulamentares, resOl-

ve prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo dos trabalhos
da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n"' 50, de
1992, nos termos do art. 152 da Lei n' 8.112/90.
Senado Federal, 8 de outubro de 1992. ':"'"":"Senador Dirc~u
Carneiro, Primeiro Secretário.
·.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 207• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO
DE 1992
1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação
-Do Senador Chagas Rodrigues, indicando o Senador Jutahy Magalhães como membro titul;u:da Comissão
Parlamentar de InquéritO, destinada a investigar a- situação
atual da evasão fiscal no País, em substituiçãO aô Seriádor
Fernando Henrique Cardoso.
1.2.2- Requerimento
- N9 760/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
de licença dos trabalhos da Casa no -dia 16 de outubro
em curso. Aprovado.
1.2.3- Comunicação da Presidência

- Recebimento do Ofício n' S/50/92 (n' 10.518/92,
na origem), do Governador do Estado de Santa Catarina,
solicitando autorização·para conttatar operação~de crédito
externo, pa:m os fins que especifica.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SR. PRESIDENTE -Presença de S. Ex• nos funerais
de D. Mora Guimarães e do _ex-Senador Severo Gomes,
em São Paulo.
SENADOR MARCO MACIEL- "Dia da Criança".
Reunião patrocinada p-ela Unicef, resultàndo no pacto dos
governadores pela criança. Declaração de compromisso
assinado pelos governadores, objetivando garantir efetlvámente os direitos da criança e do adolescente.
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder Congratulando-se com o Senador Albano Franco pela sua
reeleição para a Presidência da Confederação Nacional
da Indústria.
1.2.5,- Leitnra de Projeto
- Projeto de Lei do Senado n' 146/92, de autoria
da Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão

do vale do Jequitinhonha do Estadõ de Minas Gerais na
área de at_uação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE.
L2.6 - -Requerimento
- N~' 761/92, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n"'274/91, cujo prazo na Comissão de Assuntos-sOciais já se aCha ~got~do..._
1.2. 7 - Oficio do Presidente do Senado da Bolivia
- Coiri.Unicando a aprovação da Resolução n 9 ·
24192193, pelo Senado Nacional da República da Bolivia,
enaltecendo a fiel aplicação do ordenamento jurídico no
Brasil ao submeter a julgamento, por crime de responsabilidade, o Presidente Fernando Collor de Mello.
1.3- ORDEM DO DIA
Ptojeto de Lei do Senado n' 111, de 1992, de autoria
do_ Senador Pedro Sinion, que dispõe sobré a nomeação
dos presidentes das instituições financeiras oficiais de crédito do Governo Federal. Aprovado, após usarem da palavra
os Srs. Chagas Rodrigues e Humberto Lucena, sendo rejei- 1
tada a emenda a ele oferecida. À Comissão Ditetora para
redação finaL
Projeto de Lei do Senado n'? 112, de 1991, de autoria
dO -Senador Nelson Carneiro, que determina a instalação
de equipamentos antipoluição em veículos automotor_es
de uso urbano. Aprovado o substitutivo, ficando prejudicado o projeto. A Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar.
Projeto de Resolução n"' _62, de 1992, que autoriza
o Senhor Presidente da República a contratar operação
de crédito no valor equivalente a até oiteilta milhões de
dólares norte-americanos, junto ao Banco Jnteramericano
de Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento
do Programa de Modernização Tecnológica da Agrope·
cuária da Região Centro-Sul..Aprovado. Á Comissão Ditetora para redação final.
~
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANDEI. VILEI.A DE MAGALHÃES
Diretor.Oer&l do Senado Federal
AGAClEL DA SILVA MAIA
Diretor :&eeutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretot Adminiltrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impre11o aob rea:ponubilidade da Meaa do Senado Pedenl
ASSINATIIR<\S _ .

Diretor Iadutrial
FLORIAN AUGUSfO COlJTINHO MADRUGA
D.iretor Adjunto

li

Requerimento n~ 735, de 1992, -de autoria do Senador
Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, seja
apensado ao Projeto de Lei da Câmara p~ 59, de 1992,
o Projeto de Lei do Senado n' 336, de 1991, a fim de
que passem a tramitar em conjunto, por tratãrem de matéR
rias que versam sobre o mesmo assunto~ .;\provado.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lel do Senado
n' 226, de 1983 (n' 7.500186, naquela Casa), que concede
anistia a dirigentes siJidiCais punidos com base na legislação
trabalhista. Aprovado, nos termos- do Requerimento n9
765/92, tendo usado da palavra os Srs. Nelson Carneiro,
Jutahy Magalhães e :iju111berto Lucena. À Çomiss~o_Diretora para redação final.
__ _ __
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.Discussão adiada, para exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nos termos do Requerimento
n"' 749/92, lido em sessão anterior, tendo usado da palavra
os Srs. Chagas Rodrigues, Humberto Lucena e Cid Sabóia
de Carvalho.
·
Projeto de Lei da Câmara n' 33, de l992 (n' 3.759189,
na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de Guia
de Turismo e dá outras providências. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário favorável, e abertura d~
prazo para oferecimento de emendas durante cinco sessões
ordináriãs.
Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n'
.107191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Jet-Radiodifus~o sonora, em onda
média, na cidade de Teresina, Estado do Piauí. Votação
adiada por falta de quorum, tendo usado da palavra os
Srs. Jutahy Magalhães e Aureo Mello.
Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n'
127191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio A Voz de São Peçlro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifuSão sOrióra -em freqüência
modulada, na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo,
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n'
140191, na Câmara dos Deputados), que aprova o. ato qÚe
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodi- _

Tiragem 1.200 exemplares

fl,!sáo sonora_ na Cidade de Muzâmbinho, Esiado de M_inas
· Gerais.-votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n9 318, de 1991-Comple-

- mentar, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam tran_s~t~r pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente da República.
independente da autoriZação do Congresso NaciOnal, nos
termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inCiso II
e 84, inciso XXII, da ConstituiçãO Federal. Votação adiada
por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
. SENADOR RONALDÜ ARAGÃO __::Fraudes e ir~
regularidades nas eleições, de 3 4e outubro, no Estado
de Rondônia.
_·
SENADOR ESPER!DIÃO AMIN- Transeurso do
"Dia do Professor".
SENADOR MARCIO LACERDA- Apelo em favor da elaboração pelo Congresso Nacioilal de dispositivos
legais que discipline a utilização e movimentação de contai- ners no País, de vital importância para a dinamização do
Mercosul.
- . SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Considerações a respeito das várias causas_da crise que vive hoje
o. Pólo Petroquímica de Camaçari e os graves acidentes
de trabalho provocados pelo envelhecimento dos equipamentos industriais.
- ..
- 1.3.2 - Comunl_C:açãO _da PresidêJtc_~a
- Término. de prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n"'77/92, sendo que ao mesmo
.
não foram oferecidas emendas.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

TES

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N" 397 a 399, de 1992
3- ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO CEGRAF
Despacho ao Processo n' 1.356192-1
4- ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE~L.ÍDERES DE PARTIDOS.
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PER[\iANEN-
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Ata da 207a Sessão, em 15 de outubro de 1992
2a

Ses~o

Legislativa Ordinária, da 498 Legisla~a

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni Veras e Magno Bacelar
ÀS14HORASE30MINUIOS,ACHAM.SBPRBSEN7ES OS SRS. SENADORES:
Aftbnao CaJIIIU1!0 - Albano Franco - Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Vems - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César Dias - Cbagaa Rodrigues - Cid Sabo!a de CaiValho - Darcy Ribeiro Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcio
Álvares - E~as Faria - Esperidiao Amin - Epitác!o Cafeteira - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata
- Gwlhenne Palmeira - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior
- Jarbas PaMarinbo- João catmon- Joao França- José Fogaça-JOS(! Richa -J6nia Marise- Jutahy Maga!baes- Lavoisier Maia - l.ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista Luefdio Portella - Magno Bacelar - Man.•ueto de Lavor Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira
Filho - Nabor J6nior- Nelson Carneiro - NeL.an Wedekin Pedro Teixeira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Vaimir Campclo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamo-s nossos trabalhos.

Sobre a mesa, comunicação que será lída pelo Sr. lo:> Secretário.

É lida a seguinte:

Brasília, 15 de outubro de 1992
Senhor Presidente,
De acordo com o Regimento Interno desta Casa, venho
indicar como membro titular da ComíSsão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar a situação atual da evasão
fiscal no País, em substituição ao Senador Fernando Henrique
Cardoso, o Senador Jutahy Magalhães.
Aproveito a oportunidade para renovafa V. Ex~ meus protestos de consideração e apreço . . . :. :. . Senador Chagas Rodrigues, Vice-Líder do PSDB no exercício da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Será feita
a substituição _solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 760, DE 1992
Na forma do disposto no art. 43, inciso 11, do RegimentO
Interno, requeiro licença, dia 16 de outubro em curso, a fim
de pronunciar conferência no Tribunal de Contas do Muni--cfpio de São Paulo, conforme convite anexo.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1992. =-Senador
Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do Regimento Interno.
A Presidência recebeu, do Governo do Estado de Santa
Catarina, o Offcion• S/50, de 1992 (n• 10.518/92, na origem).
solicitando, nos termos da Resolução-o"' 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização para contratar operação de crédito externo, para os fins que especifica.
·
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)·- Comunico
aos Srs. Senadores que, durante a manhã de hoje, me desloquei ã cidade de São Paulo. na companhia do Líder do PMDB
nesta Casa, Senador Humberto Lucena, e dos Srs. Senadores
Pedro Simon, Mário Covas e Eduardo Suplicy, a fini de levarmos as çondolências do Senado à famflia do ex-Senador Severo
Gomes e do Deputado -plysses GUimarãeS, cuja ésposa, Dona
Mora Guimarães, foi sepultada às 10 horas da manhã de hoje.
Retornei a tempo de participar desta sessão que se realiza,
ainda na expectativa ~e que seja localizado, nas próximas
horas, o corpo do saudóso Deputadp Ulysses Guimarães, figura exponencial da vida pública brasileiia.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavrã. ao Primeiro orador inscrito, Senador
·
Marco ~aciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho hoje à tribuna tratar de assunto que
reputo de fundamental importância, não apenas para que o
País consolide as suas Instituições polítiCas;-mas tãnibém para
que Possa desenvolver um processo de desenvolvimento que
seja sinónimo de justiça social.
_
Reporto-me, Sr. Presidente, à questão da criança e do
adolescente, objeto de proteção especial consignada na nova
Carta ConStitucional, promulgada no dia 5 de outubro de
1988 e que representou, a meu ver, um marco muito importante no reconhecimento e nas conquistas dos direitos da criança e do adolescente.
Transcorreu no dia 12 passado o sempre muito celebrado
Dia da Criança. Aprovéitó a OpOrtunidade, próximos Qué
estamos desse dia, para registrar um fato ocorrido em nosso
País de enorme significação histórica dentro desse contexto
de reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente.
Refiro-me, Sr. Presidente, a mais um passo dado pelo
chamado Pacto peJa Infância, que vem sendo coordenado
por instituiçõeS da sociedade civil e dos Governos Federal
e Estaduais, a nível nacional, a cargo de c;luas instituições
extremamente respeitáveis: de um lado a UNICEF, através
do seJ.i representante em nosso País, o Sr. James Grant, assessorado pelo Secretário ExecutiVo do Pacto pela Infância, o
Sr. Agop Kayayan; e de outra parte, pela CNBB, que tem
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à frente o ilustre Arcebispo de Mariana, Dom Luciano Mendes
de Almeida.
0 Pacto pela Infância acaba de publicar, graças aos esforços desenvolvidos pelo Sr. Agop Kayayan, a sUmula da última
reunião realizada, que ocorreu-aqui,
Brasfiia, Õo -dia 20
de maio passado, tendo a presença de altos representantes
do Congresso Nacional, à frente o Presidente__desta Casa,
Senador Mauro Benevides, representantes do Poder Executivo, o então Presidente da República, Dr. Fernando Collor
de Mello, sem contar um sem número de autoridades, inclusive
cinco Ministros de Estado e, praticamente, todos os Governadores das diferentes Unidades da Federação brasileira. _
Sr. Presidente, de alguma forma, o chamado Pacto pela
Infância busca tornar factível, exeqüfvel, aquilo que dispôs
o legislador constituinte-; ou seja, uma maior proteÇão-ein
. nosso País à criança e ao adolescente.
Quem fala em proteção à criança- e ao adolescente se
reporta, de modo especial, ao reconhecimento de dois direitos
que podemos considerar absolutos, aqueles relativos ã educação e ã saúde. Para que esses direitos sejam, de fato, efetiva:..mente assegurados ã criança e ao adolescente não bastam
os dispositivos legais, é fU.Ddamentai que, ao lado disto, haja
uma mobilização da sociedade para que o Governo seja,
de outra parte, impelido a tornar_ reais, concretas e tangíveis
essas conquistas constituCionaiS.
O Pacto pela Cii3nç3 tem esse objefiVO-. É um pacto
constituído por instituíç6es goverriamentaíS e não-governamentais e tem feito uma mobilização realmente notável, no
sentid9 de q_?e esses_ d~reitos sej~~ct:?Jje~:?te observados.
Diria que, depois da Constituição de 1988, ocorreu, em
1990~- um fato rriuito significativo por ocasião_ da reunião da
Assembléia Geral da ONU, posto que naquela ocasião, no
histórico encontro de representantes de cento e cinqüenta
e nove países, entre eles setenta e um chefes de estado, a
cúpula do mundo definiu aS riletãs a serem atingidaS até o
·final deste século.
Quase dois anos depOis, em outubro de 1991~ _um grupo
ainda pequeno reuniu-se no Brasil para criai' um moVimento
que passou a chamar-se- como eu disse há pouco- Pacto
pela Infância, não áfienas para fazer valer os compromissos
assinados pelo Presidente Fernando Collor na ONU, como
também para comprometer a sociedade civil e os poderes
constituídos com a decisão de mudar uma realidade cruel
e impiedosa que fere milhões de Criançci_s-llp Brasil.~_ ___
Um mês depois, 0 Pacto pela Infância já somava mais .
de c_em representantes da sociedade civil organizada e das
instituiçõespúbJicas. Estandoentreessaspessoas, tiveoportunidade de subscrevê-lo. Fui, talvez, um dos primeiros subscritores, por reconhecer a importância e a transcendênç_ia dos-~
objetivoS tiaçados. pelos institUidores do Pacto._

em

Posteriormente, Sr. Presidente, o Pacto pela Infância realizou uma série de reuniões visando, inclusive, obter a desejada
mobilização do Poder Central. Agora, mais recentemente,
a partir do dia 20-de maio, irticiou-se um. movimento, dos
Govemadores, coro o objetivo de fazer com que as conquistas
constantes da Carta Federal tivessem repercussão também
nos Estados e no Distrito Federal.
O fato é que- foi feita erii 20 "de maio :..._ friso· - Uma
reunião 'que congregou vinte e quatro dos vinte e sete_Governadares. Os três Govern-adores que não puderam comparecer,
por m0tivo justifícado, mandaram representantes devidamente habilitados.
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_ A esse ~ncontro cornpareceram_não somente o Presidente
da República, Ministros de Estado, mas muitos parlamentares, entre os quais V. Ex\ Sr. Presidente, que, na ocasião,
proferiu um discurso muito apropriado ao evento. V. Ex~
feZ questão de chamar a atenção para o fato de que graças
ao que está inserido na Lei maior, hoje, já dispomos de meios
legais para assegurar ampla proteção ao menor, incluindo
o estatuto discutido e votado em tempo hábil no Congresso
Nacional. De fato os direitos da criança e do adolescente,
que foram consignados na Carta Constitucional, tiveram depois a sua exeqüibilidade asseguradã Jace a àprovãção de lei
comgle~entar que deu, conseqüentemente, eficácia plena aos
dispositivos, aos mandamentos constantes da Carta Constitucional de 1988.
V. Ex\ Sr. Presidente, presidindo a primeira reunião,
f_e~~_l,lm discurso_. como Presidente do Congresso Nacional,
alusivo ã questão da criança e do adolesceflie_e a este momentoso problema, aproveitan9o a ocasião n~o so.m_ent~ p~ra trazer o apoio do Congiesso Nacional a esse movimento, mas,
também, faria tudo que estivesse ao seu alcance_ para viabilizar
a efetiva fruição desses direitos.
-DiSse V.Ex~:
"Na condição de Presidente- dq Congresso NaciO~
nal, asseguro aos Prefeitos, aos Veteadores, aos Governadares, às autoridades de todos os níveis e às demais
pessoas com parcela de responsabilidade, 0 total apoio
00 encaminhamento de providências que dependam
de nossa deliberação."
·
Por outro lado, Sr. Presidente, durante a reunião, .ouvimos a palavra de uma pessoa que aqui, no Brasil, se caracteriza
como um grande defensor da criança, que é o Se_cretário
Executivo dó Pacto pela Infância, qUe iritegra tambéin os
quadros do-UNICEF. Refiro-me ao Sr. Agop Kayayan que
pronunciou um discurso muito importante sobre a questão_.
Sr. Presidente, aproveito a ocasião para solicitar a transcrição, nos Anais dos nossos trabalhos,. do discurso_ do Sr.
Agop Kayayan, porque S.S§ faz um histórico -de como se
desenvolve toda essa mobilização não governamental em favor
da crianç4 e do adolescente.
.
Como fato extremamente a1,1spicioso, durante a referida
reunião, os Governadores assinaram uma declaração de compromisso-. Essa declaração de compromisso é precedida de
uma série de considerandos, entre os quais eu gost~ria de
_ lembrar t;:'S seguin:t~s_: gue há, no Brasil, cerca de 60 milhõ~s
de brasileiros_ na faixa_ de O a J7 ;t.nos; que, a cada hora,
morrem trinta crianças de menos de um ano no Brasil; que
mais de 15% d_as crianças menores Qç cinco anos_sofrerp cl~ __
. desnutrição crónica; que mais de 50% das crianças e dos adolescenfes _vivem em famüias com renda familiar per ca:pita
·· de até meio salário mínimo; que cerca de 4 milhões de crianças,
entre 7 a 14 anos, de famílias pobres, não freqüentam a escola,
sobretudo as que residem nas periferias urbanas e na zona ..
rural.
Entre as observações feitas pela declaração de compromisso a que me refiro, diz-se, também, com inteira propriedade, que 0 sistema escolar é altamente seletivo e ineqüitativõ,
- já que, de cada 100 crianças matriculadas na 1~ série, só_ 47
che_gam à 4~ série e apenas 20 c-oncluem o primeiro gr~u. __ _
POr aí se vê o nível de evasão que ainda actisã- à escola
básiCa brasileira, sem contar- o que é muito grave também
- o problema da repetência.
Então, ao refletirmos sobre a questão da crianç<,l_e do
adolescente, não poderíamos deixar de pensar nas enormes
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carências que ainda marcam o mapa educacional brasileiro,
ou seja, deve~_s_e investir muito amqa no território da educação
e mobilizar não apenas _o Governo, mas toda a s-ociedade
para que se conscientize de que sem educação não há cidadania
e sem cidadania não há nem democracia, nem dçsenvolvi-

mento.
Sr. Presidente, voltando ao assunto referente à declaração
dos Governadores, ela representa um ganho qualitativo muito

importante na proporção em que os Governadores reafirmaram compromissos assumidos pelo Governo Federal; comprometeram-se a dar prioridade absoluta _à criança, Coiiforme

preceito constitucional; concordaram 'com a necessidade de
que as políticas_económicas e demais políticas públicas, em
todos as instâncias do poder público, evitem que-reajusteS
sem dimensão humana atinjam novamente Os inenos favorecidos, especialmente mulheres e crianças de class~ economicamente mais desfavorecidas; defenderam o fim da impunidade de .assassinatos de crianças e de adolescente_s_ e, ma_is
uma vez, a busca de melhores condições san_i_tã.ria.s_!!- educacionais, sobretudo da criança e_ do _ adolescente, e, de modo espe_
.
.
cial, dos mais carentes._ _ .
Por isso, Sr. Presidente, poi- oportuno; solicito que fosse
transcrita nos Anais desta Casa·a declaração de ç_OQ1promisso
que os Governadores assinaram - praticamente por todos
os Governadores que lá estavam presentes, com exceção de
três_-, e que também conste dos Anais as propostas dos
Governadores, como adendo aos compromissos que foram
aprovados por consenso, apresentadas durante essa reunião,
que _s_e realizou no dia 20 de m<!i.o e que agora se torna,
de alguma forma, do conhecimento públic9, com a divulgação
dos seus resultados, que está sendo realizada pela UNICEF.
Sr. Presidente, aproveito_ a_ ocasião para dizer que os
instituidores do Pacto pela CrianÇa a·gófa-pãrfem pãra um
outro campo não menos importante e, até diria, talvez um
passo mais ousado, que é o de mobilizar os Municípios. Acredito que o momento é muito bom, porque acabamos de realizar as eleições municipais e;conseqúentemente, novos Prefeitos, vice-Prefeitos e Vereadores ascendem ao proscénio da
vida das suas cidades. É necessário, conseqüentemente, que
essa mobilização chegue aos Municípios. Enfim, a vida é um
assunto local. A vida começa na primeira célula da organização
política, que· é o Município. Município que;-pela nova Consti- ·
tuição, se tornou ente federativo.
Então, o Pacto pela Criança vai voltar a se reunir muito
brevemente para, desta feita, mobilizar os PrefeitOs. Acredito
que esse será- friso mais uma vez- o passo mais impórta:nte,
se bem que o mais ousado, porque significará ·mobilizar mais
de 5 mil edis em todo o País, mobilizar Vereadores e Prefeitos,
mobilizar, enfim, a comunidade, a partir da sua primeíra célula
- da organizaÇão política, que é o municípiO.Daí por que, Sr. Presidente,' aproveito a ocasi-ão -para
dizer o quanto acho apropriado o esforço que está sendo
feito pelos instituidores do Pacto pela Criança, inclusive o
esforço que vem sendo feito, de modo especial, por duas
instituições que se dedicam quase que exclusivamente a essa
questão: A UNICEF, através de seus representantes, Agop
Kayayan e James Grant, e a CNBB, através d~ grande trabalho que realiza o Arcebispo de Maríaria~ Dom Luciano Mendes
de Almeida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como disse há pouco,
falar na questão da criança e na questão do adolescente signiK
fica falar, basicamente, na questão da saúde e da educação.
Sr. Presidente, nunca é demais insistir na neceSsidade de bus- -

Sexta-feira 16 8177

carmos melhorar o desempenho do setor educacional em nosso
País.
_
. _
___
- -. Tenho, para mim, que toda a sOciedade brasileira está
conscientizada da importância da educação. No entanto, apesar de estarem todos conscientes de que a educação de_ve
ser a grande prioridade a ser perseguida, pouco ainda se faz
nesse território.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Marco Maciel, V.
Ex; me concede_ um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, o nobre
Amín.:
O Sr. ~perldião Amin- Nobre Senador, cumprimento
V-. Ex• pela sensibilidade que mais uma vez revela ao ab_ordar
esse tema. É um tema amplo e tão complexo quanto são
complexas, até por definição, as raf:zes dos problemas_ que
a nossa sociedade vive e os problemas que a nossa sociedade
está gerando. Quando se fala em infância e se contempla
o quadro que a sociedade brasileira apresenta, podemos ver
ou divisar a complexidade das raízes dos problemas atuais
e- vindOuros. Então, eXatament.e- por isso, querO enalteCer
a iniciativa de V. E~ ao abordar esse assunto_ que, para mim,
é-faSCinante, apaixonante. Inclusive, "o-:-registro que V. EX~'
faz desse Pacto, acrescido das informaÇões oriundas do trabalho do UNICEF, me-n!ce, igualmente, o meu aplauso. Uma
-das c_cmdeçorações que recolho do esforço que, como homem
público, pude até aqui- desenvolver, foi o trabalho que tive
a aventura de ver realizado, muito_mais do que realizar, quando Governador de Santa Catarina, no período 83!87, intitulado
Pró-Çriança. Trata-se, ~xata~el}te, de uma espécie de pacto,
a nível estadual, sem criar qualquer espécie de organismo
novo·, mas apenas procurando rac-ionalizar os esforços das
dezenas de entidades públicas, privadas, comunitárias, municipais, que já existiam nO meu Estado naquela época; esforço
esse que representou, em números objetivos, uma substancial
melhora do quadro de assistência à criança, particularmente
à criança de zero a seis anos, mas também à criança e ao
adolescente no meu Estado_. Esse trabalho foi_ reconhecido
pela própria UNICEF, à época dirigida aqui, no Brasil, pelo
Sr. John Donoheu e que produziu um documento considerando aquela como uma iniciativa feliz, exitosa, -ná épOca,
a nível internacional. Mas é claro que não resolvemos todos
os problemas, nem conseguimos, até boje, aprimorar o suficiente aquela iniciativa. Tanto o· meu Estado quanto o Brasil
convive com um quadro realmente preocupante. Por isto,
o seu registro merece a preocupação de todos nós. Esta não
é a primeira vez que V. Ex~ fere este asSunto, riem é a primeira
vez que eu o abordo aqui, no âmbito do Senado, porque
as nossas atenções estão justíficadamente desviadas para a
tragédia política e institucional que o Brasil vive, além da
tragédia pessoal que envolve a figura do Deputado Ulysses
Guimarães, da _sua __ esposa, do ex-Senador Severo Gomes e
sua espcisa, além do piloto do helicóptero, desaparecidOs ou
falecidos na última segurida-feira, exatamente no Dia da
Ct;iança. Mas esse desvio das nossas atenções não IDe autoriza,
através deste aparte, de deixar de pelo menos fazer chegar
a V. Ex~ os cumprimentos pelo tema que aborda neste instante
e pela forma como faz, repito, coerentemente com outras
abordagens que já fez a respeito deste assunto. Tudo que
pudermos fazer para racionalizar, para motivar, para integrar,
com vistas a atender o desafio da criança e do adolescente
no Brasil deve sempre merecer o nosso· aplauso e o nosso
entus_iasmo. Estas são as razões fundamentais deste aparte.
S~nador Esperi~ião
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O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Esperidião
Amin, eminente Líder do PDS no Senado Federal, começo
por responder o aparte de V. E~ agradecendo as referências
que faz sobre a oportunidade do tema que ora trato aqui
nesta Casa.
-- ---Em segundo lugar, devo, também por dever de justiça,
salientar que V. Ex• tem demonstrado ao longo de sua vida
pública, -quer como Governador, quer como Parlamentar,
quer como Prefeito, uma preocupação muito gfaride com a
questão do menor, ligada, sobretudo, à questão da educação.
Aliás, não somente V. EX", como também sua senhora, a
Deputada Angela Amin, que tem demonstrado idêntica preocupação quanto- ao tratamento dessa questão-. Isso_ faz com
que vejamos de alguma forma, muito sedimentada, no Con-gresso Nacional, a luta em favor dos direitos da criança ê
do adolescente, de modo muito particuhir, a Iiita para que
lhes sejam dado aqueles direitos básicos e fUndamentais que
passam necessariamente pela questão da educação e da saúde.
o

-

-

- --

- ---

-

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para, antes de encerrar
as nj.hhas palavras, tecer brevíssimas consi~er~ções sobre o
próximo passo que será dado pelo Pacto da Infância, que
apoiado no arL 227 da Constituição Federal, pretende partir
agora no campo municipal para um reconhecimento dos direitos do menor em nossa Pátria. A campanha "Criança Prioridade Municipal" começou, inclusive, atuando ainda durante
o período eleitoral deste ano, dirigindo-se aos candid~tos a
Prefeitos e Vereadores não apenas para obter o seu compromisso antecipado com as causas em defesa do bem-estar da
criança, mas para orientá-los nas ações que dêem prioridade
à saúde e à educação, no combate à violência contra as crianças, buscando que essas açóes fossem também empreendidas
a partir do próprio município.
Naturalmente uma das preocupações é criar, a nível muni- ·
cipal, um Conselho Municipal de Saúde e um Conselho Municipal de Educação. O Conse1ho Municipã.r de Saúde respaldado nas Leis n•s 8080 e 8142 e o Conselho Municipal de
Educação com fundamento naquilo que estabelece a Lei de
Diretri:i:es e Bases da Educação. Além disso, outros compromissos serão buscados a nível municipal, inclusive que na
formação. desses conselhos_ se busque fazer com que todas
as instituições e·representa-ções da comunidade sejam mobilizadas; isto é, fazer com que o Conselho efetivamente represente o sentimento do município e não seja apenas o querer
ou a vontade de determinada facção (por exemplo, do prefeito
ou de uma c_orrente de vereadores), mas que seja resultado
de um querer coletivo de toda a instância muniCipal.
- Sr. PresTclente·;-acrealtOTlrmeiiiente-que Cõnl éS-Se frilba-lho conseguiremos fazer com que haja a univetSalizaç-ão do
reconhecimento _dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Tenho presente que a verdadeira democracia é a da participação, ou seja, só vamos conseguir resOlver efetivamente os
nossos problemas maiores na proporção em que consigamos
mobilizar toda a sociedade.
O Pacto pela Infância tem, sobretudo, essa virtude, ou
seja, por ser uma instituição rião governamental, busca não
somente agregar as forças do_Governo, nos-seus· maiS diferentes níveis - Federal, Estadual e Municipal - , mas busca,
também, despertar e mobilizar os diferentes segmentos da
sociedade para uma tarefa que não é- -somente do Governo,
mas de todos. Ou seja, uma-tarefa que deve ser conseqüentemente preocupação de todos aqueles que desejam· ver em
?osso País a democracia consolidada e, sobretudo, um pro- ·
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cessõ justo de desenvolvimento. Um processo de deseôvolvimento que contemple a todos, que torne o País uma sociedade menos desigual, mais justa~ que torne uma sociedade
Onde todos tenham igual participação, abolindo-se, assim, a
enorme exclUSãO social, que ainda marca o País de maneira
muito aguda nos nossos dias.
São estas, Sr. Presidente, as palavras que ·gostaria de
dizer sobre o assunto. Aproveito a ocasião para pedir a V.
Ex~ que determine a transcrição nos Anais da Casa dos discursos do representante da Unicef em nosSo __ País, Sr. James
Grant; dO representante do Coordenador do Pacto pela Infân-cia, Sr. Agop Kayayan, bem assim, do discurso de _V. E~
durante a solenidade de abertura do encontro do Pacto dos
GOvenlidores Pela Infância. Finalmente, que V. Ex~ permita,
tani.bém, a transcrição nos nossos Anais, por conSiderar uma
peça importante nesta CaSa, que ê. a Casa da Federação, a
declaração de compromisso dos Governadores, posto que· ela
reflete o estado de espírito que parece mover os governadores
estaduais e do Distrito Federal no sentido de que haja um
reconhecimento mais expressivo, maiS generalizado dos direitos da criança e do adolescente, que foram reconhecidos de
forma correta e apropriada na Carta Constitucional que promulgamos em 5 de outubro de 1988.
Era o que eu tinha a dizú, Sr. Presidente. (Muito bem!)
_ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo -ll
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO. (PRN - !'E. Proriimcia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiciente,
Srs. Senadores. Dois asSuntos me trazem a esta tribuna: hlicialmente, desejo congratular-me com o Senador Albano Franco.
m_eu companheiro de Partido, que foi reeleito, já pela se"Xta
vez, Presidente da Confederação Nacional da Indústria. Isto
significa que o Senador Aibano Franco é um homem que
conhece profundamente os problemas nacionais, principal-mente nesse setor que comanda a produtividade do País.
Tenho absoluta certeza de que todo o Senado, neste instante, parabeniza e homenageia o nobre Senador Albano
Franco por esse cargo que é da maior inlportância para a
economia do Brasil. O Senador Albano Franco, que representa o Estado de Sergipe- um Estado que considero o "Jardim do Nordeste"- aqui no Senado Federal, tem feito um
grandioso tiabalho em benefício do seu Estado, pois conhece
·
_
profundamente os problemas do Nordeste.
Na Confederação Nacional da Indústria, S. Ex~ é umâ espécie do pára-choque; é um homem que dialoga com todas
as camadas da sociedade e apresenta posições importantes
e muitas vezes decisivas nos entendimentos nacionais que dizem respeito à economia deste País.
---- Portanto, como Líder do_ PRN, como companheiro ·do
Senador Albano Franco, quero me parabenizar com a elas-.
se empresarial brasileira pela indicação para -mais um mandato.
O Sr. Marco Maciel - V .EX!' Me permit_e um aparte,
nobre Senador Ney Maranh:ão?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço V.Ex•,
nobre Senador Marco Maciel, Líder do PFL.
O Sr. Marco Maciel -Nobre Senador Ney Maranhão,·
gostaria de, por intermédio desse. _aparte, associar-me à manifestação de V.Er, no momento em que registra mais uma reeleição - assim podemos dizer --do Senador Albano Franco ~

I
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da. Estado d_o Ceará, que passou a ser comandada pelo industr_ial Fernando Serino Gurgel, Albano Franco, no exercício
de uma liderança absolutamente correta e dinâmica, ali, em
_Fortaleza, proferiu um discurso cintilante, fazendo uma análise aprofundada da realidade política, econômica e- social
do País.
Foi, realmente, uma obra primorosa que embeveceu pelo
estilo utilizado e preocupou em razão das considerações tecidas sobre a crise que se instalara no País e para cuja superação
há necessidade de um esforço conjugado de todas as lideranças
grante do Partido que V. Ex' integra neSta Casa, o PRN responsáveis do País. Acredito que o Sr. Senador Albano
- à condição de ótimo empresário, que se destacóü_ nos d_ife- _ Fran_ço, nesse seu novo mandato que, nesta hora, deve significar u_m desafio ainda maior e mais abrangente, haverá de
rentes_ campos da atividade privada no nosso País. O Sr. Albano Franco é um político que associa o seu enorme espírito
dar uma contribuição positiva ao Poder Executivo, enfim,
público a uma vocação de servir também no campo da inicia- ao Congresso Nacional e a todas aquelas forças que, nesse
instante, devem se unir e se congraçar para que ultrapassemos
tiva privada - posto que é um empresário que se volta para
os percalços que vivenciamos. Quero, neste aparte· a V. Ex~.
a promoção económica do País - visando, sobretudo, os
nobre Senador Ney Maranhão, em meu própriO riorne - e
dividendos sociais que essa promoção _econômíca_ pode enseacredito, até, que ,POderia fazê-lo em nome dos nossos 79
jar, tais como geração de empregos, renda ~- riqueza para
toda a população. Daí por que felicito V. Ex~ pelas palavras colegas, já que o 801 seria V. Ex~ e _o 81~ o Sr. Senador Albano
alusivas à reeleição -do Senad.or Albano Franco e .aproveito
Franco que, obviamente, recolhe essa manifestação. Mas, pora ocasião para, em meu nome pessoal e em nome da Bancada
tanto, eu diria que poderia falar em nome de todos os nossos
do meu Partido, o PFL, solicitar a V. Ex~ que transmita ao
colegas para dizer que a presença do Sr. Senador Ney Marailustre Senador, com os nossos cumprimentos, os votoS de
nhão. na tribuna, espelha a unanimidade de pensamento no
Senado que aplaude a posse do Sr. Albano Franco e, com
muito êxito no trabalho que realiza à frente da CNI. Hoje,
essa manifestação, na tarde de hoje, o estimula para que
a CNI é uma instituição extienüiinente respeitada, acatada
e que muito tem ajudado o País, pelo debate, pela discussão,
S. Ex~ cumpra o seu mandato com a_ma,ior dignidade, trab~
lhando infatigavelmente para que o País retome a trilha do
a encontrar o caminho da democracia - que é o que todo"s
desejamos - que tem como fundamento a liberdade, com
desenvolvimento e do bem-estar social.
o reconhecimento da iniciativa príVada, com a--Capacidade
O SR- NEY MARANHÃO- Senador Mauro Benevides,
de empreender de cada cidadão. Concl_uo o me1,1 aparte, cumPresidente do S_enado Federal, o testemunho de V. Ex~, nesse
primentando-o mais uma vez e levando ao seu discurso a
aparte, é uma prova evidente do peso·da_capacidade de homem
minha solidariedade.
público do Senador Albano Franco,· de empresário progressista. de homem que administra uma· área já ç,-ela seXta vez
O SR. NEY MARANHÃO - Seriador Marco Maciel,
consecutiva, sendo reeleito.
como- e-x-Governador de Pernambuco, político conhecedor
O aparte de V. Ex~ testemunha o' respeitO e 6 tirocínio
dos problemas nacionais, principalmente do Nordeste, e Seque-o Senador Albano Franco tem por tudo aquilO que assume
nador da República, V. Ex~ tem um peso político-adminisa responsabilidade, não só no manç:Iato popular mas também
trativo nacional. É um homem progressista, um homem que
no mandato de executivo que ocupa pelo sexto ano na CNI;
reconhece no Senador Albano Franco aquela pessoa que luta--- é motivo de satisfação e .de alegria para todos nós que somos
pelo bem -estar so_cial deste País.
seus colegas, e isso significa, Senador, Pre~idente Mauro BeneCom esse ap3ite, V. EJC' incorpora ao meu pronunciavides, um estímulo e um exemplo, não só para a classe empremento o apoio do seu Partido, o que muito engrandece esse
sarial mas também para a classe política - no bom sentido
meu discurso. Tenho a certeza de que o Seriador Albano
--deste País.
Franco ficará imiito- agradecido, pois ·a palavra de V. Ex~
Agradeço a V. Ex•
é respeitada no Congresso brasileiro e no plano nacional.
A Sra. Júnia Marise- Permite-me V.Ex~ um aparte?
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. Ex~ um aparte,
O SR- NEY MARANHÃO - Ouço o aparte da nobre
--nobre Senador Ney Maranhão?
Semldora Júnia Marise.
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre
A Sr Júnia Marise -Senador Ney Maranhão, o perfil
Senador Mauro Benevides, Presidente desta Casa.
do Senador Albano Franco pode ser muito bem atestado pelas
opiniões que cOlho no empres"arfado mineiro, principalmente
O Sr. Mauro Benevides -Senador Ney Maranhão, f~
questão de deixar a cadeira da Presidência para apartear V.
na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em .
Ex• e, assim, saudar igualmente a posse do Senador Albano __ todas as oportunidades apresentadas através de eventos e reuFranco na Presidência da Confederação Nacional da Ind6stria.
niões com a participação do empresariado mineiro eles semRecordo, nobre Senador, que há cerca de dois meses, quando
pre foram unânimes em atestai' as qualidades do nobre Sena. ocorreu a eleição do Senador Albano_ Franco para mais um
dor Albano Franco. Por iss9, quero manifestar, nessa opqrtumandato à frente da CNI, quase todos os Senadores presentes
nidade, a expressão do nosso sentimento pela reeleição do
nobre Senador a quem V. Ex\ com muita juStiça-, enaltece,
nesta Casa enalteceram naquele instante a sapientíssima deci~
neste moin.ento, inclusive como Líder da Bancada do P_ar_tido
são da categoria económica que reempossou S. Ex~, ontem,
da Reconstrução NaCionaJ, ao qual o Senado-r Albano Franco'
na direção maior daquela entidade sindical de grau superior.
_ Diria mais a V. Er: há cerca de 20 dias, quando o meu
pertence nesta Casa. Entre todas.as manifestações que ouvi?stado empossava a D~retoria da Federação das Indústrias _mos aqui, por parte dos nobres Seriadores, com relação a_
para a presidência da Confederação Nacional da Indústria.
Conheço S. Ex~ de longa data: fomos contemporâneos de
bancos acadêmicos na tradiciOnaJ. faculdade d_e Direito- de
Recife; além disso, conheço-o também por um felacionarnento
pessoal entre a sua familia e a minha- seu pai, o ex-Deputado
Augusto Franco, e me-u-pai, tai:nbém Deputado Federal, já
se conheciam há bastante tempo e, conseqüentemente, o nosso
relacionamento é muito próximo. Não posso deixar de reconhecer no Senador Albano Fr~nc.o. alguém que alia o fato
de ser um excelente político -_inclusive um destacado _inte-
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atuaçãÕ do Senãdor Albano Franco, uma é preciSo destacar.
Vi com muita satisfação que o nobre Senador Albano Franco
no discursu de. sua posse à reeleição da Presidência do SNI?
de grande ênfase ao setor pi'odutivo e empresariã.I do País
com relação a adoção de novas medidas que se apregoam
na implantação da reforma fiscal e no ajuste fiscal. Precisamos. efetivamente, colher os subsídios em todos setores da
sociedade. Ontem, falaram os empresários, amanhã ouviremos os trabalhadores, porque só através da manifestação de
toda sociedade é que os nossos governantes pOderão auferir
esse sentimento da opinião pública na adoção de qualquer
medida que; de uma forma ou de outra, venha criar algum
impacto na sociedade brasileira. Essa manifestação foi das
mais importantes neste moinento e ela serve, mais uma vez,
de referencial, de termômetro da sociedade brasileira. Com
essas palavras eu gostaria de manife-star o ffieu sentimento
como também o sentirnentõ do empresariado mineiro que
sempre correspondeu a confiança e a expectatiVa do Presi~
dente da CNI.
O SR. NEY MARANHÃO~ Nobre Senadora Júnia Mari-se, o-aparte de V.Ex~ vem engrandecer e justificar, coni muitapropriedade, essa homenagem que estamos prestando ao Se~
nador Albano Franco na ocasião em que está sendo reeleito
pela sexta vez para esse importante órgão do desenvolvimento
nacional.
Pertence V. EJé-', nobre Senadora, a um Estado de grande
importância e -peSo não SÓ político -cOmO" administrativo e eco~
nômico tendo ocupado cargos de maior importância no seu
Estado - de .Governadora do Estado de Minas GeiaiS; de
Deputada Federal, de Senadora da República - tem uma
experiência muito grande. Quando fala, tem autoridade para
tanto, porque conhece, já passou por esses cargos, não apenas
no que concerne à parte técnica, mas no que diz respeito
à parte prática e administrativa, sertdo conhecedora profunda
dos setores econômicos e políticos de seu Estado.
Portanto, Senadora Júnia Marise, quando V. Ex~ disse
que o Senador Albano Franco é a pessoa talhada nesse mo~
mente do entendimento nacional, V. Ex~ tem razão. Deve
vir para esta Casa projetes de importância, como o aJuste
fiscal, cujo teina tem que ser Ouvido por todos os segmentos
para aprovarmos aqui não apenas o ajuste fiscal, mas uma
justiça fiscal.
A reeleição do Senador Albano Franco, como muito bem
disse V. Ex\ vai ser o esteio, o equilíbrio para o diálogo
que, também, tenho certeza, será bom para o Brasil.
Agradeço o aparte de V. Ex•.
O Sr. João Calmon- Permite-me V.Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com prazer, concedo o
aparte ao nobre Senador.
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Ney Maranhão,
desejo solidarizar-me inteiramente com a sua magnífica ora~
ção, aplaudindo a recondução à presidência da Confederação
Nacional da Indústria do nosso ilustre Colega . Tenho, como
V. Ex~, profunda convicção de que o Senador Albano Franco_
é uma das mais fascinantes perSonalidades do mundo industrial
do nosso País. S. Ex• realmente nunca foi um homem ávido
de lucros. A preocupação que o fascina, que o empolga é
sempre a preocupação soda!. Estou convencido de que o Sena~
dor Albano Franco deve _ser, para todos os líderes empresariais
deste País, tanto do c_omércio como da_indústria e da agricultura, uma permanente fonte de inspiração. V. Ex~ fala em_
:Q2,me de todos os integrantes desta Casa no momen~o em_
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que o Senador Albano Franco recebe mais uma consagradora
demonstração do seu extraordinário valor.
O SR. NEY MARANIIÃO - Senador João Calmon, o
aparte de V. Exa, neste momento, é de grande valia, porque,
quando s~ f!ila no ~aior investimento que se pode dar a_ um
país - a educação - , V. Ex~ é o líder. é o comandante._
E esse aparte é uma prova de que, assim como nós _todos
desta Casa, V. Ex~ zela pela competência. O Senador Albano
Franco, como muito bem disse V. Exa, é pelo social; é um
homem de quem acompanhamos, passo a passo, dia a dia,
as posições, a luta, não só em defesa da área política, que
S. Ex~ representa tão bem, como Senador da República e,
futuramente, tenho quase certeza, como Governador do Esta~
do de Sergipe.
Num momento como esse, em que precisamos de entendi~
lnentos com pessoas confiáveis, na área da indústria deste
País, prin~ipal!llente onde há 3glomeradqs junto à CNI, os
grandes, médios e microernpresários, precisamos conversar
para chegarmos _a um enten4imento para o bem do País:_§ __
a reeleição do Senador Albano Franco V~io justarner:~te a ca~
lhar, rieste mom-entO, quando não Só nós mas V. Ex~ traz
o testemunho do carinho, da estima e da confiança que temos
por esse ilustre Senador. Esse será um m-arco para o entendi~
mento nacional. para o bem do nosso País.
Agradeço a V. Ex~, Senador João Calmon.
O Sr. Cb_agas Roddgues- Perroite~me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Çom muito prazer, riobre
Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Ney Maranhão, que~
ro me associar às justas palavras de V. ~x·. Realmente o
empresariado brasileirO está de parabéns. A presença, mais
uma vez, de Albano Franco à frente da Confederação Nacional
da Indústria é motivo de confiança não só no futuro da institui~
ção, mas, estou certo, sua presença na continuidade dos traba~
lhos, na Confederação Nacional da Indústria, concorrerá para
a solução dos grandes problemas que afligeiiJ a Nação brasi~
!eira. "S. Ex• é- um líder empresarial autêntico e um ilustre
homem público. De modo que estou convicto de que o empresariado e as lideranças dos trabalhadores continuarão essa
política de entendimento em favor desta Nação. Hoje, mais
do que a colaboração entre as classes e o entendimento entre
os líderes autênticos dessas classes, faz-se necessária a colaboração das entidades não~governamentais com as instituições públicas. Esse entendimento hoje, maiS do que nunca, é neces~
sário para que o País possa superar as difiCUldades que vem
enfrentando. Quero, assim, associar-me a essas palavras justas
e dizer que estamos certos de que Albano Franco, à frente
da C.N.I., conseguirá novos êxitos_em favor da categoria econômica que dirige ,e -do entendimento en~~e as ~l~sses para
o progresso eCondmicci~Social do País.
Ó SR. NEY MARANHÃO- Senador Chagas Rodrigues,
nós nos ·conhecemos há muitos anos, desde Os idos do velho
PTB de Getúlio, que representávamos no Palácio-Tiradentes.
A trajetória política de V .Ex~, a sua luta s.empre pelos
desfavorecidos, pela justiça social todas_ conhecemos. O aparte
de V.Ex~ demonstra muito bem o reconhecimento por esse
trabalho incessante. Uma prova disso é que ele se tem desdobrado. Quando é __ necessária sua presença nesses grandes
entendirilentos com o Governo, quando há choque entre o
capital e o trabalho, entre as classes empresa~iais e os trabalha-
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dores, está sempre Albano Franco liderando e_ss_a represen-

tação de importância para a economia do País, que são os
empresários, a CNI. A intenção nunca é de tocar fogo, mas
para ser o bombeiro. apagar o incêndio.
V. Ex~ faz justiça ao Senador Albano Franco, porque
neste momento que estamos passando, nessa transição, precisamos de homens como S. E_ro, para, juntamente com outros
brasileiros, levarmos a nau deste País para u:ril portO -seguro.
Agradeço a V. Ex•.

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Ney Maranhão,
me permite um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer;-nobre
Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr.- Garibaldi Alves Filho - V.Ex• me desculpe por
estar trazendo este aparte que, de certa maneira, está transtornando a conclusão do discurso de V. Ex~. Mas é o apreço
que o Senador Albano Franco desfruta nessa Casa que faz
com que seja inter-rompido por todos os seus Colegas na tarde
de hoje. Também quero_trazer a minha alegria pelo fato de
Albano Franco ter tomado posse hoje pela manhã à frente
da Confederação_Naçionat da Indústria e dizer que me associo
a essas manifestações que dão conta do equilíbrio com que
S. s~ dirige esse. órgão, um equilíbrio necessário para- que
o País possa viver um clima de entendimento numa hora como
esta. A presença de Albano Franco na Confederação Nacional
da Indústria é uma garantia de _que iSso vai ter desdobramento.
Ao mesmo tempo, Senador Ney Maranhão, quero me congratular com V. Ex~ por estar também o Rio Grande do Norte
fazendo parte, novamente~ da direção-da'Confederação Nacional da Indústria, através da presença do empresário Fernando
Bezerra, que também foi reconduzido, a exemplo do Senador
Albano Franco. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Garibaldi_Alv~s
Filho, quero agradecer ·o aparte de V. Ex~ que menciona
a posse, pela sexta vez, do Senador Albano Franco e do ilustre
Fernando Bezerra, que também foi recánduzido à Diretoria
da CNI. Se não me fã.lha a memória, tive-mos um homem
que, à semelhança de Albano Franco, esteve _mu"itos anos
à frente dessa Confederação: Jessé Freire, ex-Senador. Te-nho certeza absoluta de que todo o_Brasil, todos os industriais
e nós, da classe política, nos ufanamos, nos orgulhamos- em
ver o nosso Senador no~amente çQmo Presidente dª_CQnfecleração Nacional da Indústria, principalmente no momento em
que estamos vivendo. Sabemos que o Senador Albano Franco,
juntamente com a sua Diretoria, pela sua experiência, irá
colaborar muito para minimizar essa preSsão e promoVei
maior entendimento entre o capital e o trabalho. Obrigado
a V. Ex~
O Sr. Lavoisier Maia- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, ouço
o nobre Senador Lavoisie-r Maia.
O Sr. Lavoisier Maia -_Se_nador Ney_ Maranhão, associo-me a V. Ex~, que, em boa hora, aplaude a reeleição do
Senador Albano Franco para a Confederação Nacional da
Indústria. Conheci o pai de S.Ex\ Augusto Frarico, que foi
Governador do Estado de Sergipe na época em que eu governava o Rio Grande do Norte. Acompanhei de perto a luta
de Augusto Franco e de todo o Nordeste no sentido de fazer
com que um homem sério, seu filho, presidisse a Confeidera-çáo Nacional da Indústria. Albano vem se conduzindo com
V.Ex~
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dignidade, correção, espírito público e equilíbrio. Tenho a
certeza de que ele só irá interromper suas sucessivas reeleições
para Confederação Nacional da Indústria quando for - e
será- Governador do Estado de Se_rgipe.
O SR. NEY MARANHÃO- E estaremos todos nos congratulando com ele.
O -Sr. Lavoi:Sier--Maiã- Com certeza, Senador Ney Maran~ão_. Trata-se de mais um homem do Nordeste que, .Pelo
sucesso, pela intelig~ncia, pelo equilíbrio. está sendo reconduzido a um alto posto desta Nação: Presidente da Confederação
Nacional da Indústria. Precisamos de homens sérios neste
Brasil, sobretudo pela conjuntura difícil que estamos atraves!)ando. Agradeço ao Sen_ador Garibaldi Alves Filho por ter
citado o Rio Grande do Norte na figü.ra de Fernando Bezerra,
ilustre nordestino, reeleito tesoureirO da CNI. Nós, nordestinos, estamos de parabéns; precisamos, unidos, mostrar a
impOrtância da nossa Região ao novo Presidente da República
-lutaremos para que o Presidente Itamar Franco tenha sucesso. V. Ex~ é um digno nordestino, possuidor de um passado
que admiramos, pela coerência e pelas demonstrações de espírito público. Parabéns pelo oportuno pronunciamento que
faZ V, Ex~. Na realidade, estamos todos de parabéns por termos Albano Franco novamente n'il Confederação Nacional
da Indústria. Convivemos com S. Ex' nesta Casa e podemos
testemunhar que se trata de uma pessoa ilibada, digna, de
alto espírito público, como V. Ex•, como o Senador Garibaldi
Alves e outros colegas que aqui estão e dos quaiS: tanto pr~ci
samos nesta hora difícil.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Lavoisier Maia,
V. Ex•, -cOmo ex-Governador, como homem público, conhe.ce_
!:>em_ os problemas do nosso Nord~ste $Ofrido, tão esquecido
__
pelos Poderes Centrais.
.V .. Ex• é um dos homens que, quando neces_sário, quanPo "pisam nos calos" do nosso nordestino, usa a arma poderosa~ que possui: a tribuna. E, corno nordestino autêntico,
que rião leva desaforo para casa, defende com convicção aquilo
em que acredita, que é o Nordeste e_ a justiça social.
Gosto de_citar um país que, a meu ver, será o· país do terceiro milénio: a China.
Apesar das diferenças ideológiCas; admiro muito o 'chefe
da Revolução Chinesa, Mao Tsé-Tung. Ele dizia que, para
uma giailde )Jlarcha, é necessário dar o primeiro passo. Esse
primeif6 -passo, dado pelo nobre Senador Albano F'ài.nco no início da sua vida pública de empresário, em Sergipe, comODeputado, como Senador, agigantou-se a tal ponto que, como
disse V. Ex~, assumiu o cafgo de maior importância pa-Ta o
desenvolvimento do País. Com.o _homem que apaga um incêndio, Albano Franco não "toca fogo no circo". Tenho certeza
de que esse ilustre sergipano- só sairá da CNI para ocupar
o cargo de primeiro mandatário do seu Estado. Essa juStiça
será feita pelo nobre povo do "jardim do Nordeste" -Sergipe.
Pç:trtanto, agradeço a V. Ex~ por esse oportuno aparte
qu~ se in"c<>rpora no meu pronunciamento.
O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador Ney Maranhão,
permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, nobre S~nador
Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão - Nobre Senador N ey Maranhão,
permita-níe atrã.vessar o pronunciamento de V. Ex~ na tarde
de hoie. Deseio assoCi3f:ine -às palavras ditas por V. Ex~ a

8182

Sexta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

respeií:o do nobre Senador AlbanO Franco, recoÔduzido, pela
sexta vez, à Presidência da Confederação Nacional da Indústria. Trata-se de prova inequívoca da capacidade desse ilustre

colega em dirigir importante segmento da vida económica
do País e de se posiciOnar em relação aos problemas nacionais.
O SR. NEY MARANHÃO -Como pernambucano, como
nordestino, quero agradecer a V. Ex', que tão bem repre-'
senta o Estado de Rondônia.
O aparte de V. Ex• _é u_ma prova da estiffia.- do conceíto
e da responsabilidade que o Senador Albano Franco tem para
com os cargos que representa, independente de. ter sido eleito
ou indicado.
Creio que é muito importante- para a -claSse polítfcá. e
para os empresárioS Que o Senador Albano Fr~nçp~co(Jtínue
presidindo a Confederação Nacional da Indústria no ni.ornento
em que vivemos.
. _
Agradeço a V. Ex• pelo oportuno aparte.
O Sr. Bello P8rga- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Tenb.o o prazer· de ouvir
· . ·
o nobre colega, Senador Bello Parga.
O Sr. Bello Parga --Senador Ney Maranhão, permita
que, por meu intermédio, o Maranhão se associe à homenagem justa e merecid_a que V. Ex• presta ao nosso colega,
Senador Albano Franco, por mais uma investidura à frente
da Confederação Nacional da Indústria. Após tantos e tão
valiosos depoimentos, escusado seria acresce_ntar alguma coisa
sobre o caráter, sobre as qualidades e as virtudes desse legítimo
capitão de indústria. Nós, do Maranhão, estamos particularmente satisfeitos e mesmo enaltecidos, porque o Senador
· Albano Franco, à testa de uma equipe, na Confederação Nacional de Indústria, tem promovido o que V. E~ bem as.sinalou
como a diminuição da tensão entre o capital e o trabalho
no Brasil. E, em especial, porque do corpo diretivo de que
o Senador Albano Franco é presidente, acompanha-o, também, mais uma vez, um lídimo representante das classes empresariais maranhenses, um industrial de nomeada, perseverante empresário, que é o Sr. Alberto Abdalla. Permita-me,
pois, que me associe a esta homenagem. Muito obrigado

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Bello Parga, quero
agradecer a V. Ex~ o aparte, nesta tarde em que estamos·
homenageando o Senado_r Albano Franco pela sua reeleição
à Presidência da Confederação Nacional da Indústria. V. Ex~
dá o s'eu testemunho do trabalho profícuo, sério e compêtente ~
que o Brasil acompanha atentamente, o trabalho incansáver
do Senador Albano Franco nesse órgão qtie é urriã das vigasmestras da economia do País~ principalmente quando c_ome~
çam a tomar impulso os programas de competitividade industrial. Nesta hora de dificuldades que estamos vivendo, é de·
fundamental importância apoiarmos as micro, peqUenas é médias empresas para, junto com ·as grandes indústrias, caminharmos rumo à justiça social.
E o Senador Albano Franco, pelo seu co.nhecimento,
pelo seu passado, é um dos comandantes d~sse exército forma
do por patrões e empregados. O aparte de V. Ex•, nest1
momento, vem atestar, comprovar a nossa alegria pela reelei
ção do Senador Albano Franco, por mais um perfodo, à Presi
dência da CNI. É um passo importante para o apa,ziguamentc
os entendimentoS entre a clas.se produtora e a classeJ:ral)a
lhadora.
Agradeço a V. Ex~ o opo.rtuno aparte.
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Sr. Presidente, peço d"esculpas por ter excedido o meu
agradeço a paciência de Jó que esta Presidência está
tendo para com este humilde orador, mas eu não podia deixar
de ouvir os apartes dos meus colegas no momento em que
prestamos uma justa homenagem ao Senador Albano Franco,
que foi reeleito para um cargo tão importante, a Presidência·
da Confederação Nacional da Indústria.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!)
~empoe

Durante o discurso do Sr. Ney Maranh(io, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi-dência,_ que é ocupada pelo Sr. Magnf? Bacelar. _

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Aureo Mello He_n_rique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Paulo Bisai
- José.Sarney- Levy Dias- Márcio Lacerda- Ney Maranhão - Odacyr Soares -Teotónio Vilela Filho.
O SR-;-PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Senador Ney
Maranhão, embora esta Presidência -tenha se manifestado de
Plenário~ a Mesa também se congratula com V. Ex~ __ pelas
homenagens juStas que presta ao nOsso companheiro Senador
AlbãnO Franco~ e também com a classe industrial Qo País
pela sábia decisão de reconduzi-lo à presidência desta entidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Baeelar)- Sobre a mesa,
projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 146, DE 1992
Dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha
do Estado de Minas Gerais na área de atuaçâo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE.
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1~ Para os efeitos da Lei n~ 3.692, de 15 de dezembro de 1959, fica· o Poder Executivo autorizado a i~cluir
na área de atuação da Superiritendência do Desenvolvimento
do NOrdeste- SUDENE, os Municípios de Almenara, André
Fernandes, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Capelinha, Caraí, Cai-bonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coro_ne.l Muta, Couto Magalhães de Minas, Datas. Diamantina~ Felício dos Santos, Felisberto Caldeira, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamar~ndiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha. Joaima, Jordânia, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Novo Cruzeiro,
Padre Paraíso, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho,
Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio
Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, Serro, Turmalina,
Virgem da Lapa, da região do Vale do Jequithi.honha. do
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 O Poder ExecuHvo regulamentará a pres-ente
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
·
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposiçõeS erit cOntrário.
Justificação
As disparidades regionais do BraSil são te_ma de .constan:tç::;; preocupações embota somente a partir da criação da Sudene, em 1959, tenham sido tratadas de forma institucionalizada,
..bandonando .a.ções desencadeadas. pOr força da ocorrêni~
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de catástrofes, ou pelo impacto de pesquisas e estudos eventualmente divulgados.
_
Ainda assim, às regiões mais deprimidas é dispensado
tratamento por vezes paternalista~ sendo vistas, quase sempre,
como escoadouro de recursos sem retorno ªdeguado.
_
Este_enfoque concorre para tornar cada vez mais dístante
a perspectiva de diminuição dos desequilíbrios regionais p~Io
desenvolvimento de regiões carentes, a partir de suas potencialidades e características particulares. .
,
.
O Vale do Jequitinhonha é reconhecido como uma região
das mais pobres do País e, no entanto, até·o-fuõmento, não
foi empreendido um esforço concentrado e duradouro para
seu soerguimento e integração no contexto da economja nacio~
nal
A proposição que ora apresentamos p,retende, através
da inclusão dos municípios do Vale do Jequitinhonha na área
de atuação da Sudene. promover de forma definitiva õ apiõ=veitamento da região, dentro de uma política de desenvolvimento regional mais ampla quer pelo empreendimento de
novos programas e projetas, quer no ap9rte de recursos adequados no montante e na continuidade.
Resgatar o "Vale da Pobreza" de Minas, dar dignidade
ao seu povo, possibilitar a redistribuição da renda para propiciar mecanismos de infia-êslrutUra·, edUcação, saúde, moradia
e saneamento básito às inilhares de família que ali nasceram,
moram e vivem buscando sua sobrevivência, torna-se imperativo neste momento, razão pela qual ensejamos objetivar sua
integração à região da Sudene, pelas razões que o Brasil conhece, só comparáveis à fome e à miséria do mais pobre rincão
do Nordeste.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1992. -:- Senadora
Júnia Marise.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 3.692, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1959
Institui a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste e dá outras providências.

......................................................................................
(A ComiSsão de Assuntos Econômicos - Decisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto será,
publicado e remetido à Çomissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
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OFÍCIO DO PRESIDENTE
DO SENADO DA BOLÍVIA
Honrado Senhor
Mauro Benevides
Presidente do Senado _da
República Federativa do Brasil
Brasília - Brasil
Honrado Senhor Presidente:
Pelo presente levo ao vosso conhecimento que o honrado
Senado Nacional da República da ~olívía, em sua sessão ordinária desta data e por iniciativa dos honrados Senadores da
República Gonzalo Pefiaranda Taida, Willy Padilla Avilés,
Hans Dellien Salazar e Mario CO:sSiO Cejas, aprovou a seguinte
Resqlução:
RESOLUÇÃO N' 24192-93
O Honrado Senado Nacional resolve:
Que, havendo a Câmara dos Deputados da República
irmã do Brasil resolvido submeter a julgamento por crime
de responsabilidade o Presidente constitucional Fernando Collor de Mello, numa fiel aplicação do ordenamento jurídico
vigente naquele País, o Honrado Senado Nacional saúda de
-pé este feito significativo, pois Com ele se demonstra, que,
em pleno exercício da democracia é possível resolver os defeitos e problemas do próprio sistema democrático vigente -nos
países da América Latina~
Dar conhecimento desta Resolução ao honrado Senado
da República do Brasil.

Sala das Sessões do Honrado Senado Nacional, aos 29
dias do mês de setembro de 1992.
Registre-se e comunique-se~
H: Guilhermo Fortún Suárez, Pre_sidente do Honrado Senado Nacional. H. Elena Calderon de" Zuleta, Senadora Sec:r:etária, H. Carlos Farah Aqufm, Senador Secretário. Froilan
Calderón Vega, Oficial Maior do Honrado Senado Nacional.

Com este particular motivo entendo própria a ocasião
para expressar ao Senhor Presidente do Honrado Senado da
República Federativa do Brasil o sentimento de minha mais
alta e distinta consideração.
H. Guilhermo Forúm Suárez, Presidente do Honrado Senado N~cional.
·
-- · ·
O SR. PRESIDENTE (Magno Hacelar) - O expediente
lido vai à publicação.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 65 Srs. SenadoreS:
-- Passa-se â

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 761, DE 1992
Nos termos do. art, 172, incluso I, do Regimento Interno,
requeiro a inclusão em Ordem do Dia do PLS n 9 274 de
1991, cujo prazo na Comissão de Assuntos Sociais já se acha
_esgotado.
Sala das Sess_ões_, 15 de outubro de 1992. --Senador
Esperidião Amin, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1_9 Secretário.
É lido o seguinte

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1""
Secretário.
'
É lido e aprovado o _seguinte:
REQUERIMENTO N' 762, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
._Com- fundamento no"número 1, da alínea b, do inciso
ID, do art. 235, do Regi"mento.Iriterno do Senado Federal,
requeiro à Mesa que, ouvido o Plenário, faça constar,_e_m
primeiro lugar, na Ordem do Dia de 15 de outubro de 1992,
o Projeto de Lei do Senado n 9 111, de 1992, que "dispc_?e.
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sobre a nomeação dos E.residentes daS Instituições OfiCiais
de Crédito do Governo Federal".
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1922. __~ Senador
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1<:> SecretártO.
-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 763, DE 1992
Inversão da Ordem dQ Dia
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fírn de que as matérias
constantes dos itens 1, 2, 3 e 5 sejamsubmetidas ao Plenário,
nesta ordem, após a matéria constante do item 11.
Em 15-10-92. -Senadores Jutahy Magalhães- Nelson
Caneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovados os
requerimentos, serão feitas as- inverSões soliçitªº-ª-SL_______ _
Passa-se ao item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 111, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do ProjetO-de Lei do
Senado n' 111, de 1992, de autoria do Senador Pedro
Simon, que dispõe sobre a nomeação dos presidentes
das instituições financeiras oficiais de Crédito do governo federal, tendo
Parecer, proferido em Plenáriõ, Relator~ .Senador
Valmir Campelo, favorável ao Projeto e contrário à
Emenda, apresentada perante a Comissão.
A discussão da matéria fcii enceiTáda na sessão ordinária
do 19 do corrente.
Passa-se à votação do projeto.
Em votação o projeto, sem prejuízO da eineíida.
OS Sr. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O Sr. Chagas Rodrignes - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
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se-trata de nomeação de Embaixador, ou de Presidente do
Banco Central, mas também na escolha dos titulares dessas
inS-tituiçõeS que têm a maior importância.
·
Assim, o PSDB é favorável ao Projeto e eStamos certos
de que, se o Senado o aprovar, como esperamos, estaremos
dando um grande passo para a eficiência no funcionamento
das nossas mais importantes inSfitUIÇões creditícias ligadas à
máquina governamental.
Portanto, a Bancada do PSDB vai votar favoravelmente
ao projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena - Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente Projeto de Lei do Senado n'lll, de 1992, que dispõe
sobre a nomeação dos presidentes das instituições oficiais de
crédito- do Governo Federal, de autoria do nobre Senador
Pedro Simon, Vice-Líder da Bancada do PMDB nesta Casa,
tem como objetivo principal a aprovaçãO previamente, pelo
Senado Federal, por voto secreto, após argüição pública, da
escolha dos presidentes das seguintes instituições oficiais de
crédito: Banco--do Brasil S.A.; Caixa Económica Federal;
Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social;
Banco da Amazônia S.A.; Banco Meridional do Brasil S.A.;
e Banco do Nordeste S.A.
S. Ex~ também estabelece que o mõ;indato do presidente
de cada uma dessas instituições ·setá de dois anos, permitida
a recon-dução;-mais ainda, que o mandato do presidente poderá Sc:idnterrompido por decisão de maioria absoluta dos membros do Senado Federal.
O Relator da matéria foi" o Senador Valmir Campelo,
que emitiu parecer oral baseado particularmente no que dispõe o art. 52 da Constituição, inciso III, textualmente:

"ill aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição Pública, a ·escolha de:
f) titulares de outros casos que a lei determinar."
Na verdade, a Constituição estipula, como sabemos, vários casos cOncretos de nomeaçÕes de autoiidades que depenO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a pala-dem
de aprovação prévia e a~gülção pelÇ> Senado Federal,
vra ao nobre Senador.
como são os Embaixadores, os membros dos Tribunais SupeO SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -_Pl •. .Para encariores, o Procurador-Geral da República, mas, ao mesmO temminhar a votação:)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Propo, dispõe, cofio acabo de lembrar, que titulares de outros
. jeto de Lei do Senado n~ 111, de autoria do nobre Senador
cargos poderão também ser escolhidos pela mesma forma,
Pedro Simon, dispõe sobre a nomeação dos presidentes das
conforme a lei venha a determinar. Foi por isso que o Senador
. instituições oficiais de crédito do Governo Federal.
Pedro Simon selecionou os presidentes dessas instituições de
No art. Plê-se:
crédito, que são instituições de âmbito nacional e regional,
todas controladas pela União, pata exigir -que os seus titulares
"Será aprovada, previamente, pelo Senado Fedesejam nomeados após argüição e aprovação pelo Senado Feral, por voto secreto, após argüição pública, a escolha
deral.
dos Presidentes das seguintes institui"t;ões-- oficiais de
A medida parece-nos salutar e corresponde àquele anseio
crédito ... ", entre elas o Banco do Brasil S.A., Caixa
de purificação dos nossos costumes político-administrativos
Económica Federal e outras instituições.
que estão tão arraigados no espírito do Senador Pedro Simon,
O projeto, Sr-. Presidente, atende rigorosamente ao perque, desde o início do seu mandato, elegeu como a sua prinmissivo constitucional e tem um alto sentido, não só ético,
cipal meta o combate sistemáticO à corrUpção adminiStrativa.
como também de integração dos Poderes.
-Por todas essas razões, em nome da nossa Bancada, trazeOs Poderes são independentes, mas também são harmómos o apoio entusiástico à proposição do nobre Senador Pedro
nicos. De acordo com o preceito constitucional, art. 52, inciso _ Simon._ ·
lll, o Senado pode e deve ser ouvido, não apenas qua:ndo
Era o que tinh!:a !:1 dizer. Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não havendo
mais quem queira fazer uscf aa palavra; passa-se a·votação.
Os Srs.._Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
.
..
A matéria vai à ·comissãO Diretora para redação firial.
É o seguinte o projeto aprovado_:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 111, DÉ 1992
Dispõe sobre a nomeação dos Presidentes das Instf.
tuições Oficiais de Crédito do GovernQ Federal.

O Congresso Nacional, com fundamento no disposto na
alínea fdo inciso III do art. 52 da Com--titúição'Federal decreta:

Art. 1"' Serâ aprovada previamente, pelo Senado Federal, por voto secreto, após argüição pública, a escolha dos

Presidentes das seguintes instituiçõeS oficiaiS de crédito:
-Banco do Brasil S.A;
- Caixa Econô_mica Ff;Qe_:raJ;_
- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico _e
Social;
-Banco da Amazônia S. A;
-Banco Meridional do Brasil S.A; e
-Banco do Nordeste S.;A.
_
§ 1~ O mandato do Presidente de cada uma dessas instiR
tuições será de 2 (dois) ano.s, permitida a recondução.
§ .2" O mandato do Pi-esidente poderá ser interrompido
por decisão_da_mÇtioria dos membros do Senado Federal.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiR
cação.
,
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Irem 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 112, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
.
.
.. .
.
Votação, em turno único, do Projeto de Leí do _Senado
n"' 1i2, de 199_1, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Almir Gabriel, favorável nos termos do substitutivo que oferece.
A matéria fico ii sobre a mesa durante cinco sessões _ordinárias, a fim de receber enieridas, nos termos -do art. 235,
inciso II, alínea d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e do __ substitutivo, em
turno único. (Pausa.)
.
..
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
·
·
.t:: lido e aprovado o seguinte ..

REQUERIMENTO N• 764, DE 1992
Nos termos dos arts. 300, inciso XITI, e 311, alínea d,
çlo ,Regim~nto Interno, requeiro_preferência para votação do
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Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1991,
, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que determina a instalaçãá âe equipamentos antipo1uição em veículos automotores
de uso urbano.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1992. - Senador
Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o·
requerimento, passa-se à votação do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à COmisSão Diretora, a fim de se'r redigido
o vencido, para turno suplementar.
É o seguinte o su?stitutivo ~pro':'ado_:

SUBSTITUTIVO .
Determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de Q.SO urbano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As montadoras de veículos automotores de uso
urbano deverão instalar, nos carros de sua produção, equipamento capaz de reduzir a poluição dos motores de explosão.
Art. 2" A presente lei entrará em vigor ~eis meses após
a data de sua publicação.
-Art. 3"' Revoguem-se as disposições em contrário.O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Irem 7:
PROJETO bE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
· n9 62, de 1992 (apresentado como conclusão de Parecer
de PlenáriO, Relator: Senador Esperidião Amin), que
autoriza o Senhor Presidente da República a contratar
operação de _crédito no valor equivalente a até oitenta
riillhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada
ao financiamento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária da Região Centro-Sul.
A discussão da matéria foi enceirada na sessão ordinária
do dia_ 9 do corrente.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1992
Autoriza o Senhor PreSidente da República a conR
tratar operação de crédito no valor equivalente a até
. US$80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-a·
mericanos) junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BlD, destinada ao financiamento do Programa de Modernização da Agropecuária na região Centro-Sul.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Senhor Presidente da República autorizado
a contratar operação de crédito no valor equivalente a até
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US$80,1l'lü,000.00 (oitenta milhões
dólares norte-~meri
canos) jurito ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento
-BJD, d~stinada ao Programa de ModerniZação Tecnológica
da Agropecuária na região CentrO-Sul.
Art. 2~> As condições financeiras do empréstimo são as
seguintes:
I) o contrato referente ao capital_ordin_ário terá as seguintes características:
- - a) Valor: US$67,000,000.00 (sessenta e sete milhões de
dólares norte-americanos);
,
b) Data limite do desembolso: quatro anos após a assinatura do contrato;
c) Juros: exigidos semestralmente e calculados com base
no custo de captação do BID, apurada durante os doze meses
anteriores aos respectivos vertCinierifO:s-, -acrescidOS-de razoável
margem, para cobertura de despesas administrativas.
·
d) Amortização: em parcelas semestrais, iguais e consecu~
tivas, vencendo~se a primeira seis meses após o término do
período de desembolso e a última em 15~6~2012:+e) ComisSão de Crédito: semestral, calculada a O, 75%
a.a., sobre os saldos não desembolsados.
II) O contrato refererife ao Fundo de Operações Especiais tem as seguintes características:
_
_ - _ __ _
a) US$12,500,000.00 (doze milhões e quinhentos mil dólares n_orte~americanos);
b) Data limite de desembolso: quatro anos, apõs a·assina~
tura do contrato;
c) Amortização: em parcelas semestrais, iguais e cõnsecu~
tivas, vencendo-se a primeira seis meses após o término do
período de desembolso e a última em 15-6-2047;
d) Juros: semestrais, à taxa de 4% a.a.
Art. 3 9 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 735,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solici~
tando, nos termos regimentais, seja apensa_d~_,_ ao Pro~
jetõ de Lei da Câmara n!' 59, de 1992, o Projeto de
Lei do Senado n" 336, de 1991, a fim de que passem
a tramitar em conjunto, por tratarem de matérias que
versam sobre o mesmo assunto.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennartecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n' 336/91 será apensado ao Projeto de Lei da Câmara n' 59/92,
que terá 30 dias em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara
n' 95/90 e o Projeto de Lei do Senado n' !36/91, e 47, 55
e 61 de 92.
O SR.PRESIDl!:NTE (Màgno Bacelar) -Item 9:
Discussão, em turno único, do Substitt!_tivo da Cá~
mara ao Projeto de Lei do Senado 226, de 1983 (n'
7.500/86, naqUela Casa), que concede anistia a dirigen~
tes sindicais punidos com base na legislação trabalhista,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no277, cie 1992,
da Comissão - de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Dependendo da votação do Requerimento n'
748/92, de adiamento_ da discussão)
Em votação o requerimento.
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente,
Srs. Senadores. EsSe projeto que V. Ex~ acaba de anunciar
é do ano de 1983. Veja V. Ex~ que tem nove anos. Quando
apresentado, referia~se às punições impostas aos tr-abalhadores
por motivos de Sua participação-em moviinentos grevistas até
a data da votação da lei. Mas veio a COnstituinte e anistiou
até aquela data.
A Câmara enéontrou~se diante dessa situação, e o que
fez'? Redigiu um substitutivo que permite que essa isenção,
essa libet_:~Jjda9e, ou essa anist.ia se resuma àqueles a tos prati~
cãâos da Cçmstituinte até a presente data .
. Or~,_o- Sen~do tem_que ficar entre os dois projetaS, entre
as duas redações. Não adianta retardar mais. Houve um pri~
meiro pe-dído-há 30-dí3S; voltã àgora, 30 diãs depois, -o projeto,
e·novo-reqtú~rimertto é forniulado. Com que objetivo?
O Senado tem que definir: ou ele aceita -o -teXtO.,. ínidaf
do Senado ou aceita o texto corrigido da Câmara. De modo
que o requerimento não tem razão de ser, lamentando que
me caiba divergir, neste momento, do ilustre signatário desse
requerimento, que o faz pela segunda vez. Já foram cone-e~
didos trinta dias; esses_ trinta_dias. decorrerarn;--não havia
possibilidade de modificar, porque são duas soluções, uma
da Câmara e outra do Senado, e nós temos que um dia decidir.
Não podemos ficar de tiíD.ta- eln trinta dias para decidir
qual. Vamos resolver.
De modo que eu peçp que as Lideranças não apóierri
esse requerimento de protelação, porque já se passaram trinta
dias, e essa é a segunda protelação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ~o nobre Senador.

Concedo a

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Para encaniiDhar a votação. Sem revisãO do orador.)- Sr.-:presidente~
o Senador Nelson Carneiro tem toda razão. Deveríamos apre~
ciat·o projeto, porque este assunto já foi bastante debatido
por_ ~quel~s que estão acompanhando a sua tramitação.
..
i-ui Relator na CoiniSsão e derparêcer favoi-áVei ao substitutivo da Câmara dos Deputados, porque acho que há situa~
ções _de dirigentes sindjcais que ainda não foram atendidas
após a Constituição de 1988. A Constituição _estabeleceu nor~
mas que atenderam a um grande ~úmero, mas ainda existem
dirigentes sindicais, atingidos pelas le-is trabalhistas, que não
foram atendidos pela Constituição, porque são posteriores
a ela.
Por essa razão. o projeto do Senador _Nelson Carneiro,
com o substitutivo da Câmara dos Deputados, deveria ser
apreciado hoje. Pessoalmente, votarei a favor do substitUtivo
da Câmara dos Deputados, mas acho que o Senado Federal
deveria apreciar e dizer o que deseja, se quer votar o substitutivo ou se quer votar o projeto inicial. Acredito que o Senâ.dor Nelson Carneiro também esteja de acordo com o substi~
tutivo da Câmara dos Deputados. (Pausa.)
_S. Ex~ acaba de me confirmar que irá aprovar o sübsti-.
tutivo da Câmara dos Deputados.
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O SR_ PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Como vota
·
a liderança do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA requerimento de pforrogação?

V. Ex• se refere ao
---- --

0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sim, ao requerimento de p.:._orrogação.

O ·sR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB) -Somos
contra a prorrogação, atendendo ao apelo do Senador Nelson
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bàcelar) a liderança do PFL?

Como ·vota

O SR- MARCO MACIEL (PFL -PE) .,.-- ve acordo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Como vota
a liderança do_ PSDB?
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Art. }9 São anistiados os dirigentes ou representantes
sitidicais que, no perlodo compreendido entre 5 de outubro
de 19_88_ e a publicação desta lei, sofreram punição com base
na legislação trabalhista, assegurada a reintegração ao emprego dos demitidos e daqueles que tiveram seus contratos de
tfabalho suspensos.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-Art.- 3» Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR_ PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 10:
Discussão, em turno único, do-PrOjeto de Lei da
Câmara n• 9, de 1990 (n• 4.432!89, mi 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 Com;ssão
-~de Educação, favorável, -nos terriiõs do substitutivo
- que apresenta; e
- de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa,
favorável ao Projeto e contrário ao Substitutivo da Comissão de Educação.
(Dependendo da votação do Requerimento- n~'
749/92, de adiamento de discussão.)
Em votação o requerimento.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI)- De acordo com o pronunciamento do nobre Senador Jut.;thy Magalhães, que sobre o assunto falou pela Liderança da Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o requerimento, passa-a à discussão do substiO Sr. ~hagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a pãlavra
tutivo. (Pausa.)
para encammhar a votação.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
O SR. PRESID.ENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Sobre a mesa requerimento que será-lido pelo Sr. lç
palavra ao nobre Senador.
Secretário.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -.PI. Para encaÉ lido o seguinte:
minhar a votação.) - Sr. Presidente, seria maiS- um caso
de prorrogação. Esta matéria deve ser aprovada, pois consulta
REQUERIMENTO N• 765, DE 1992
os superiores intereSses do País. Hoje, maiS do que nunca,
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro
o Congresso Nacional precisa ter divulgados os seus trabalhos.
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados
Assim sendo, o PSDB é contrário à prorrogação.
ao Projeto de Lei do Senado n• 226, de 1983.
. ..•.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1992. - Senador
O SR. PRESlDENTE (Magno Bacelar) - Como· vota
Ronaldo Aragão.
o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.) - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em votação
Presidente, gostaria de fazer um apelo ao nobre Senador Chao requerimento.
-·
_
_ ··- _·_ -. _
gaS RodrigueS. Já tinha falado sobre o assunto. com Q Senador
Os Srs; Senadores que o aprovam queiram permanecer
Jutahy Magalhães, porque S. __ Ex~ tratou mais de perto esta
sentados. (Pausa.)
questão. Desde o início, foi um dos maiores entuSiastas, como
Aprovado.
..
.
.
também sou e todos nós o somos, da instituiÇão Diário do
Aprovado o requerimento, passa-se à votação em globo
Congresso Nacional.
do substitutivo.
Ocorre que houve um entendimento com o próprio SenaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram pefmanecer
dor Maurício Corrêa, hoje Ministro da Justiça, no sentido
sentados. (Pausa.)
desse novo adiamento, porque, S. E){~ _aprazou, com todas
Aprovado.
as Lideranças, um encontro a ser feito brevemente, que ainda
A matéria vai à Comissão Di:retQra pára ·a redaÇãÕ final.
não aconteceu pela sua assunção ao- Ministério da Justiça,
É o seguinte o substitutivo aprovado:
para tentarmos chegar a um texto que seja um denominador
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
conium do Congresso Nacional.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 226, DE 1983
Portanto, faço um apelo ao Senador Chagas Rodrigues,
Concede anistia a dirigentes sindicais punidos com em atenção ao próprio Senador _Maurício Corrêa, para que
aprovemos esse requerimento, na certeza de que S. Ex~ fará
.. base nalegislação.trabalbislll •.
essa reuni-ão--com-as Cideranças o mais breve possível.
Substitua-se o projeto pelo ~eguinte:
É um compromisso que temos, -e-espero podermos cumpri-lo.
Concede anistia a dirigentes sindicais punidos com
base na legislação trabalhistaO Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O Congresso Nacional decreta:
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Concedo a palavra
ao nobre Senador.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, eu perguntaria ao nobre Líder do
PMDB, já qUe estamos diante de um segundo requerimento
de prorrogação, qual o período da nova prorrogação: de 15
ou30dias-?
---O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Mesa esclarece a V. Ex~ que, nos termos do requerimento, a prorrogação
é para audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR- CHAGAS RODRIGUES - Ttatacse apenas de
um pedido de audiência?
--O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Exatamente.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, nada
tenho a opor, mas espero que- a Comissão de Constíttiíção
e Justiça e Cidadania se pronuncie· dentro do prazo mais breve
possível.

Esperamos que este assunto seja votado sem tardança.
Não podemos ficar indefinidamente aguardando que entida-

des privadas venham entrar em contato com o Senado, para
se chegar a um entendimento.
----Concordo, então, com o requerimento, mas estou certo
de que o Congresso continUará defendendo os direitos do
povo e os superiores interesses do País.
Assim, atendo, de certo modo, ao apelo do nobre Líder
do PMDB, Senador Humberto Lucena, porque, aprovando
a· audiência da Comissão, eStainos necessariãmEmte- adiando
o pronunciamento do Plenário sobre este assunto.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
esclarece a V .Ex~ que o prazo regimental da Comissão é de
20 dias.
·
·
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho ordem.

Peço a paiavra péia-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador.

Concedo a

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gosta~
ria de saber se esse requerimento é do Senador AmazOnino
Mendes, para que seja ouvida a ComissãO de Constituição,
Justiça e Cidadaniâ. sobre o item 10 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Mesa esclarece a V. Ex~queo Líder do Partidod~ V. EX" já se manifestou,
dizendo que é produto de um acordo, e o requerimento aqui
na mesa é assinado pelo nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Quero dizer
que realmente concordo com esse requerimento do Senador
Epitácio Cafeteira-, e não com o do Senador Amazonino Mendes. Um lapso de minha memói.ià levou-me a trocar o nome
dos dois companheiros. Na verdade, acho que nessa matéria
é importante a ouvida da Comissão de Constituição, ·rustiça
e Cidadania. Agora, como bem falou o Senador Chagas Rodrigues, é bom realmente que haja pressa para que não pareça
protelação, porque na verdade não nos parece que o -Senador
Epitácio ·cafeteira -queiia protelar o exame de_s_ta matéria.
O que S. Ex~ quer é o exame da constitucionalidade como
também da legalidade do que está contido nessa matéria atinente ao item 10 da pauta de hoje.

Outubro .de 1992

No mérito, a matéria -é iilúito_importante, mas há-os
aspectos formais que realmente devem ser examinados pela
Comissão de ConstitUição~ JUStiÇa -e- Cidadania.
Confesso a V.Ex~ que ontem pretendi fazer esse requerimento; s6 não o fiz, porque ele já e-stava elabor&do e -devidamente apresentado pelo Senador Epitácio Cãfeteíra.Por isso, louvo a Liderança do PMDB pela conclusão
a que chegou, juntamente com as_demais Lideranças, para
que a matéria tenha exame nessa Comissão Técnica de alta
significação do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão de Constítuição, Justiça e Cidadania para exame.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Selia~
dores, de autoria do Deputado José Ma.J;"i3 Eymaei, o projeto
em tela tem por objetivo regulamentar a profisSão de Guia
de Turismo.
Em sua justificação, diz o autor do projeto que o turismo
tem tido grande desenvolvimento no Brasil, e uma das ãtivida~
des essenciais para possibilitar esse desenvolvimento é o· do
Guia de Turismo, profissional altamente valorizado nos países
que têm o turismo como fonte de divisas. Diz, ainda, que
"o Conselho Nacional de Turismo e a Erob_ratur, acolhendo
essa realidade, vêm procurando normatizar a atividãde do
GUia de Turismo. ó que, entretanto, só poderá ser feito de
forma conveniente através de lei. que regule o exercício da
profíssão e estabeleça, de forma clara, seus direitos-e deveres".
O projeto tramitou na Câmara dos Deputados e mereceu
aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-ção, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão
de Trabalho, de AdmiriiStnição e ServiÇo Público e, enfim,
do Plenário daquela Casa.
Sem dúvida alguma, o turismo no Brasil vem florescendo
e deve ser incentivado de todas as maneiras. Portanto, é plenamente justificável a regulamentação da prOfiSSão do Guia de
Turismo. Este é o ·melhor ~minho para se- valorizai deVidamente este profiSsional, bem como, através_dos seus serviços,
explorar uma fonte de receitas tão necessárias ·ao nosso País.
Inegavelmente, desde sua criação, a Embratur vem realizando esforços a fim de tornar o Brasil atraente_~ tanto_ para
o turista internO, quanto para o externo. Uma estrutura completa, porém, não pode prescindir de profissionais habilitados,
pois serão estes que prestarão o serviço personalizado e calorqso que o turista exige.
_ _ _
O projeto é, portanto, meritório e vem em boa hora.
_____ Entretanto, as seguintes alterações devem ser introduzidas no projeto, pois este contém dispositivos que não se
coadunam com a nossa ordem jurídica.
19) a aHnea a do artigo 39 9-eve ter a expressão uregistro
na Embratur" alterada para "sído cadastrados", pois o registro
é atribuição do Ministério do Trabalho;
29) o artigo 10 deve ser suprimido, pois delega à Embratur
competência para aplicar p:enalidades ao profissional que não
desempenhar corretamente sua profissão. Ora, a fiscalização
do exercício de uma profissãO é prív3tiva dos Conselhos Fede~
rais e Regionaís, que, no caso dos Guias de TurismO, ineiiStem.
·
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3~) o artigo 11 contém novamente a expressão imprecisa
"registrados na Embratur" e, portanto, deve ser cori-ígida.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara D9 33, de 1992 com as seguintes-emendas:
Emenda n<.>J
Dê-se a seguinteiedação à alínea a do art. 3"': _
"a) que tenham sido cadastrados na_Embratu_r,
como Guia de Turismo, até a data da publicação desta
lei.,.

Emenda n<.> 2
Suprima-se o art. 10.
Emenda

n~

3

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11. A partir da publicação desta lei, as
pessoas, empresas, instituições e entidades ligadas- ao
turismo só poderão contratar Guiás de TUrismo-que
estejam devidamente cadastrados na Embratur.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 11:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N' 33, DE 1992
(Incluldo em Ordem do_ Dia nos tenrtos do art.
172, I, do Regimento InternoJ
Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1992 (n•
3.759/89, na Casa de origem), que dispõe sObre a profissão de_ Guia de Turismo e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Designo o nobre Senado~ Carlos Patrocínio pàra-profern·
o seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer~con
clui favoravelmente ao projeto, com as três emendas que apresenta.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos dQ_art. 235,
inciso II, alínea d, do ReginientO Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - I?assa-se ao
item 1 da pauta, que sofreu inversão através de requerimento
do nobre Senador Jutahy Magalhães.
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 73, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos_ do art.
353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de DeCreto
Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107191, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que oUtofga concessão
à Jet Radiodifusão Ltda., para explorar serviço deradiodifusão sonora, em onda média; n·a Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Relator: Senador Belo Parga.
A discussão da matéria foi encerrada na _Se$São Qr_Qinária
de 9 do corrente.
Passa â votação.
O Sr. Jutahy Magalhães...:.. Sr. Presiàente-, pe-ço a palavra
para encaminhar a votação.
_
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavrà ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar
a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, agora já sei quem sãCi os interessados, mas
írifelizmente o me~ ponto de vista é o mesmo; Coiltínuo conSiderando que é do meu dever manter a luta que venho perdendo
aqui no Congresso pã.ra evitar que se dê a pessoas da mesma
família ou a sócios de uma erifpresa mais de uma concessão
de rádio e de televisã_o, que é o que está acontecendo com
esta proposição.
- Acho que o graride defeito é-nosso, porque deveríamos
fazer um levantamento dessas questões no local apropri-aâo,
que é a Comissão de Educação, do Senado.
_
As informações que nos chegam são de pessoas que sabem
que o assunto vai entrar em pauta e que nos dizem: Esta
rádio ou esta televisão está_ sendo concedida, a_ pessoas_ que
já tê"rtt outras.
Como tomei conhecimento do fato, e c~erente com o
meu Ponto de vistâ, voto contra· o projeto,- de acordo.com
aquele compromisso que assumi. Ontem votei váriaS ve_zeS
contra autoridades que são minhas amigas, mas votei porque
tinha dado um parecer na ComissãO de Constituição, Justiça
e Cidadania, mostrando que não podia ser reconduzido o
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Então, coerentemente, votei contra, assim como o farei agora.
Peço, ainda, verific3ção de quorum,-embora sem saber
se terei o apoiamento necessário de quatro Senadores, requerido pelo Regimento Interno.
·o Sr. Aureo Mello --Sr. Presidente, peço a palavra
para ·encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para encaminhar
a votação. sem revisão do orador.)'- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em princípio, o ponto de vist_a_firinadO pelo eini:
nente Senador Jutahy Magalhães é justiceiro: por que atribuir
a. uma empresa somente, a um.a pessoa ãpenas, a propriedade
e direção de um canal de radiodifusão sonora?
Nesse caso do Piauí, contudo, tenl'lo a impressão de que
informaram erron'eamente ao meu querido amigo Senador
J utahy Magalhães. Essa radioemissora pertencerá à_ família
do nosso Jesus Tajra, um deputado ilustre do Piauí. Segundo
esclarecimento que-me- prestou, S.Ex§ possui um canal FM
e uina estação de televisãO, faltando, para arrematar o ciclo,
o canal AM, que lhe foi concedido nesta oportunidade. Então,
não há sobrelevância, não há uma quantidade exagerada de
canais, porquanto os dois canais e a estação de televisão são
imprescindíveis para formar Organização Tajra.
Daí o meu modesto voto discrepar do voto consciente
do li:minente Senador baiano, cujas observações e intel'!ções
são sempre tão límpidas, tão justas e tão_clara_scomo os carvões
do diamante.
Eram estas as palavras que eu gostaria de adjudicar, salv_o
o juÍZo dos doutos.
~O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem;

a

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra áo nobre Senador.

Concedo a
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O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_,
lamento ter de voltar a _este assunto. Como já disse, hoje
já sei quem são os iiiteressados. Ontem, um deles esteve em
meu gabinete, e conversamos francamenteA
A informação exata, do próprio intereSsado, é de que,
no Piauí, existem três canais -de televisão: dois são da família.
Já existem dois canais de rádio também de propriedade da
mesma família -esSe é o terceiro. O juízo a: respeito desta
realidade, cada um fará de acordo com a s_ua consciência,

Preocupei-me- porque~ apesar de o Sr. José-Tajra- e
não Jesus Tajra- não ser o proprietário direto, essas empresas pertencem à sua família, e, num Esta'fto como o Piauí,
pode-se avaliar a importância de um conglomerado de tantas
emissoras. Representa justamente aqUilo que combato, ou
seja, o domínio sobre a opiniãO-J5ública. ~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidt:::nte.
O SR. PRESIDENTE (MagM Bacelar)- Passa-se à votação da matéria.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Aprovado~

O Sr.. Jutahy Magalhães cação de quorum.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Aprovado o
pedido de verificação de quorum solicitado pelo nobre Sena-.
dor Jutahy Magalhães, com o apoiamento dos Senadores Carlos Patrocínio, Ronaldo Aragão, Chagas-Rodrigues e Aureo
Mello.
~
Procederemos à verificação de votação.
Peço aos nobres Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para que se possa processar a votação. (PaUsa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Áureo Mello
Bello Parga
Garibaldi Alves Filho
João Calmon
Lucídio Portella
Marco Maciel
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Carlos PatroCínio
Chagas Rodrigues
Jutahy Magalhães
Ronaldo Aragão
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Votaram SIM
6 SrS. Senadores; e NÃO 4.
Total de votos: 10. ·
___
-·
Sendo evidente a falta de quorum, a Mesa vai suspender
a sessão por 10 míhutos, acionando as campainhas para a
chamada dos Srs. Senadores a plenário.
,
-_
. _ __
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16h37min1 a sessão é reaberta às 16h40
min.)
o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está reaberta
a sessão.
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Solicito aos nobres Srs. Senad9res que tomem assento
nas suas _respectivas bancadas, a fim de procedermos à nOva
votação.
O Sr. Nelson Carneiro- Si. Presidente, peço a palavra
pela ord~m.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador.

C~nced~ a

O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é evidente a falta
de número. De modo que a renovação da votação é desnecessária. Basta um simples olhar para verificar-se Que não há
. número para votação.
O SR •. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Mesa pede
a compreensão de V. Ex\ que já fõi Presidente da Casa;
sabe,__portarito, que te_mos que respeitar o Regimento.
O SR. NELSON CARNEmO - Mas é justamente isso,
Sr. PreSidente: muitas vezes, o Regimento ti::m que ser interpretado pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Embora, para
mim, a palavra de V .Ex~ esteja revestida da maior autoridade,
infelizmente, pela função de que estou investido neste momen~
to, teriho que respeitar O Regimento.
O SR. NELSON CARNEmO- Estou aqui para votar,
Sr. Presidente.
~O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Vamos proceder
à nova votação.
Na forma regimental, a votação-será nolnfual.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Votamos 'sim',
Sr. Presidente, a exemplo do que tem sido habitual nesta
Casa. -

.. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Como vota
o Líder do PMDB?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE)
-Sr. Presidente, o PMDB vota 'sim\ segundo o encaminha-_
menta_ da Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) o Líder do PSDB?

Como vota

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) -Sr.
Presidente, penso que a praxe não é o fator determinante
numa votação, porque acredito que, quando errada, ela deve
ser modificada. Se é um erro darmos a um grupo condições
de- dOffiinar os meios Oe ComunicaÇão de um Estado, não
devemos manter essa praxe. Por isso, lall!entando profundapente ~er que d_isc~rdar. o PSDB vota NAO.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Como vota
o l.íder do PRN?
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM) -'Sim', Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) o Líder do PDC? (Pausa.)
S.Ex~ não está presente.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

Como vota
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. Jlt:JTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
'.
Albano Franco
Áureo Mello
Bello Parga
Diirio Pereira
Elcio Alvares
Garibaldi Alves Filho
Gerson Camata
Jo_ão Calmon

Jonas Pinheiro
Lucídio Portella
Marco Maciel
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Carlos Patrocfnio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
José Richa
J utahy Magalhães
Marluce Pinto
Nelson Carneiro
Ronaldo Aragão
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__ PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Be'ni Veras.
-5, PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único~ do Projeto de Lei do S~nado
n? 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador MauríciO Corrêa, que determina os casos em que as forças estrangeiras possa:n:t transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV; 49,
inciSo II; e 84, inciso XXII, da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob.n• 285, de 1992, da Comissão
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável
ao Projeto _com EmenQas que apresenta de n"'s 1 a 3-CRE,
e ~oto em separado_ do Senador Jarbas Passariõ,ho.

O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar)- Volta-se â lista
- --- -de Oradores:
Concedo a palãvra ao nobre Seilador.Ruy_Bacelar. (Pausa.)
··
S. Ex• não está presente.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
(Pausa.)
Epitácio Cafeteira
S. Ex~ também não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
O SR. PRESIDEN'!E (Magno Bacelar)- Votaram SIM
11 Srs. Senadores; e NAO 10.
·
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, venho à tribuna desta Casa, na tarde de
Houve uma abstenção.
Total de votos: 22.
hoje, para falar a respeito da eleição para prefeito recenteNão há quorum para votação. Em conseqüência, a vota~
mente ocorrida no meu Estado. Recebi uroa série de documentos, onde se prova a ocorrência de irregularidades e fraução da matéria, assim como a dos demais itens da Ordem
des gritantes nas eleições em determinados municípios. Recedo Dia, fica adiada para a próxima sessão ordinária.
bemos, inclusive, declarações_de Secretários de Junta, dizendo
São os seguintes ós itens á:diados:
-que a eleição foi fraudada. Não é_mais possível, Sr. Presidente
-2e Srs. Senadores, que as eleições continuem sendo fraudadas
a olhos vistos, sem que nenhuma providência seja tomada.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Gostaria de __ler, inicialmente, o que diz o jornal ALTO
N" 74, DE 1992
MADEIRA, do meu Estado:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, -p~rá~
"Secretário de Junta apuradora confirma erros no
grafo único, do Regimento Interno.)
mapismo. Atendendo pedido da parte interessada. cerVotação, em turno único, do Projeto de_Decre_to Legis~
tifico que, ao refazer-se o boleti.ID da 30§ Seção, constalativo n' 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
tou-se que o candidato Paulo Roberto O. de Mºraes,
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de
que anteriormente teVe computados 38 (trinta e oito)
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
votoS, na verdade obteve 3 (três) votos, o mesii).p aconem freqüência modulada, na Cidade de São Pedro,_ Estado
tece-ndo com a candidata Ellen Ruth Catanhede, com
de São Paulo, tendo
13 (treze) votos, quando o correto são 2 (dois) votos
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, Re( ... )"
lator: Senador Beni V eras.
Esse resultado já estava consignado no mapa. E mais,
-3Sr. Presidente: essa é uma declaração da Secretária da Junta.
PROJETCJDE DECRETO LEGISLATIVO
-Felizmente, graças a requerimento encaminhado ao TriN• 75, DE 1992
bunalde Justiça do Estado de Rondônia, vai haver nova contagem dos votos da eleição da cidade de Porto Velho. O que
(Incluído em Ordem do Dia nos t~rmos do art. 353, parálá houve foram fraudes gritantes, comp·rovadas com doeu..
grafo único, do Regimento:Interno.)
mentos.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),
Recebi, Sr. Presidente, de um companheiro nosso de
SãO Miguel do Guaporé, denúncias de fraudes nas eleições
que aprova o ato que renova a concessão_ outorgada_ à_ ~ociedessa cidade, que ele comprOva através -de cópias de títulos
. dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda~, para explorar serviço de radiodifusão sonora na" Cidade de Muzambinh9, Estado__ de eleitor com assinaturas falsas do juiz, títulos com assinaturas
ta:mbéJ.ll falsas de eleitores. além de haver sldq constatado
,de Minas Gerais, tendo
-
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também que eleitores faleddos teriam votado. É o caso, por
~xemplo, de dois títulos, com assinaturas reconhecida_s_ em
cartório, com seções e números diferentes, mas com o nleSirio
nome, Alaides dos Santos, no-mesmo município, com datas
de emissão diferentes c com o.s mesmos pais. Também nesse
município foi pedido que se anulasse a eleição.
Ora, título de eleitor não tem fotografia, e, nas eleições
nessa cidade, não se pediu um documento sequer para comprovar se o título era do cidadão que estava votando. Os títulos
a que me referi foram entregues a duas pessoas diferentes,
para que votassem num determinado caf!.didato. Está aqui
a comprovação de que ambas votaram no mesmo dia, 3 de
outubro de 1992.
Ainda há mais, Sr.Presidente: existem dois outros títulos,
ambos em nome de Darei Herreíro Pinheiro, em que constam
a mesma seção, o mesmo número e a mesma data de nascimento e de emissão, embora as assinaturas-do juiz e os municípios sejam completamente diferentes - um é de Alvorada
do Oeste e o outro de São Miguel do Guaporé, que são municípios vizinhos. Denunciei que a Secretária do Cartório, juntamente com um candidato dessa cidade, estava distribuindo
os títulos, e não se tomaram providências a respeito. Também
forpe-dida a anulação dessa eleição, e é preciso que a Justiça
tome providências a respeito, pois a eleição foí flagrantemente
fraudada. Além disso, o juiz do Município de São Miguel
do Guaporé, que é o mesmo de Alvorada do Oeste, mandou
contar voto de legenda para determinado candidato. Estão
aqui as provas: com uní mesmo- título, o candidato votou
tanto em São Miguel do Guaporé cofio em Alvorada do Oeste.
Não é só isso·, Sr-. Presidente: houve também o caso de
eleitor com dois títulos no mesmo município, só diferindo
a seção. Foram encontrados, inclusive, votos de títulos que
o eleitor nem assinou - estão aqui cópias dos títulos, que
foram tiradas do original; o eleitor nem assinou o recebimento
do túulo que foi dado, e alguém votou por ele.
Mais grave ainda, Sr. Presidente: num mun~cípio recéin-criado no Estado de Rondônia, um candidato, o Dr. José
Luís Lenzi, não recebeu o título e comunicou ·ao cartório
eleitoral. A a eleição foi no sábado; no domingo, esse título
encontrava-se no cartório e foi-lhe entregue depois da eleição.
Ora, Sr. Presidente, que Justiça Eleitoral é essa? Foi pedida
a anulação~ e o jtiiz ainda quer provas. Mas provas de quê?
Estão aqui! É só o juiz procurar no próprio cartório. Denunciamos, antes da eleição, que a responsável pelo cartório eleitoral estava distribuindo títulos a seu bel-prazer nos Municípios de Alvorada do Oeste e de São Miguel do Guaporé,
inclusive saindo com o candidato ao cargo majoritário daquele
município. Ela, como responsável pelo cartório, e o candidato
estavam distribuindo títulos. E n_e_nbuma providência fOi tomada! Que país é este?

O Sr_ Gerson Camata - V.

Ex~

O SR. RONALDO ARAGÃO Senador Gerson Camata.

me permite um aparte?
Ouço V. Ex•, nobre
-

O Sr. Gerson Camata - Senador Ronaldo Aragão, o
que V. Ex~ está dizendo é de estarrecer, pois faz com que
temamos pelo futuro de todo o processo eleitoral deste País
e pelo processo _democrático. Enquanto, aqui em Brasília,
deu-se um exemplo de democracia ao mundo, a base, o
essencial, que é o recolhimento da vontade do eleitor, está
~ndo falseada, deturpada, até com conivência do Poder Judi-
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ciário, o que é terrível. Se não forem sanados ess_es problemas,
o processo eleitoral brasileiro estará andando terrivelmente,
para trás. Revi uma entrevista dada pelo Dr. Ulysses- do
qual sempre nos lembramos - há poucos dias, no programa
da Marília Gabriela, da TV Bandeirantes. onde ele dizia:
"Temos de mudar a lei eleitoral. Essa lei não presta!" expressão do Dr. Ulysses. Ouvi também, anteontem, o Dr.
Itamar Franco dizer que um dosobjetivos do GoVerno é mudar
essa lei eleitoral. Mas acho que é preciso mudar também
os costumes dos políticos e também do Poder Judiciário. Ao
relatar esses fatos o-corridos no seu Estado, paieCe que V.
Er' está falando do Espírito Santo. Basta mudar os nomes
dos municípios. Essas fraudes também aconteceram lá de uma
maneira incrível. Houve um município, Senador Ronaldo Aragão, chamado Pedro Canário, em Qtie o juiz, às 6h, foi à
casa do candidato e prendeu-o, soltando-o às 18h. O candidato, ao ser preso, perguntou: "Por que eu vou preso?" Responderam-lhe: "É porque o senhor vai ficar andando na rua,
e não pode". Então, ele ficaria preso em cãsa, para não ficar
andando na rua. Ora, se em dia de eleição nem o eleitor
pode ser preso, quanto mais o candidato a prefeito - que
passou o dia n~ cadeia. Além disso, uma urna apareceu nas
apurações três dias depois, num porta-malas. Chegou um motorista de táxi e disse: "Colocaram essas umas no meu portae eu as trouxesse". O juiz mandou apurá-las e um vereador
se elegeu só com os votos daquelas três urnas; não obteve .
mais nenhum voto no Município. As letras eram todas iguais.
Pediram ao juiz que mandasse fazer uma perícia na caligrafia
que preencheu as cédulas, mas ele negou. O outro candidato,
então, através do seu advogado, requereu ao juiz para ser
solto e pagou fiança. Que crime- ele havia praticado para ser
obrigado a pagar fiança para sair da cadeia às 18h? O juiz
disse que era ele quem mandava no processo eleitoral, não
a lei; era ele, o juiz, e o candidato teria que pagar 175 mil
de fiança, caso contrário ainda seria processado. O candidato
pagou a fiança, aliás, sem fecibo._ Uma série de irregularidades
foram cometidas pelo interior do Espírito Santo, tanto q-ue
até o ex-Senador Dirceu Cardoso, na cidade de Muq ui, chegou
a comentar: "Vejam corno é a Justiça no Brasil". Lá em
Muqui, um verdureiro, candidato a vereador, foi a uma favela
e distribuiu a alface que produzia no interior, e o juiz odeteve por 24h, por crime eleitoral, porque ele estava distribuindo alface na favela; mas_ o Governador do Espírito Santo,
no dia seguinte, foi à cidade e distribuiu cheques de cima
do palanque, para se comprar ambulância, cheque para convênio. D Senador Dirceu Cardoso ainda acrescentou o seguinte:
"O vereador qtie distribuiu umas folhas de ãlface foi paraa cadeia, e o Governador, que distribuiu folhas de cheque,
está solto". Foi o processo eleitoral a que nós assistimos:
o mais corrupto, o mais sórdido da história· do -Espírito SantO.
E no depoimento que V. Ex~ faz, qUe é de assustar, também
vemos o mais sórdido, o mais sujo da história do Estado
de Rondônia. Se não começarmos a gritar aqui, e mais do
que isso, a agir, mudando mesmo a legislação eleitoral e estabelendo inspetorias, vigilância sobre os juizes, ~obre alguns
promotores, a democracia brasileira Que se firma aqui em
cima apodrecerá nas pontas, nes~e processo sórdido e sujo
que estão implantando no País, na l'lase, nas eleições municipais.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço o depoimento
de V. Ex', Senador Gerson Camata. Enquanto no Espírito
Santo distribuíram folhas de alface, no meu Estado. distri_-
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gem dos votos. Também aparcceraffi votos, de maneira insólita, na direção do fllho de um desembargador. Também outros candidatos a vereador tiveram uma votação de enxurrada,
mas_ em função do seu parentesco com autoridades estaduais
e do Judiciário eleitoral. Realmente, a fiscalização é precária,
e é comum se instalarem pessoas com verdadeiras bancas
de comida dentro do recinto da apuração, e com isso conquistam a simpatia das mesas apuradoras, além de uma série de
outras irregularidades. É algo hilariante, de uma comicidade
absoluta. E necessária,_sem dúvida, não só a mudança da
l~_gislação eleitoral como uma fiscalização mais efetiva por
parte dos tribunais superiores eleitorais em relação a procedimentos nessas eleições. As eleições municipais passaram a
sei uma macaqueação_indescritivel, em que os episódios narrados por V. Ex• são a repetição de dezenas e centena.s de
episódios acontecidos nas eleições pelo Brasil afora. V. Er
em que lança o seu brado de protesto contra esse_ procedimento, esse rito processual que não se pode coadunar com
os princípios da lei e da justiça. Muito obrigado.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Aureo Mello,
agradeço a V. Ext o aparte, dizendo que temos a obrigação
de mudar, nós e a Justiça; a Justiça tem o dever de agir
corretamente. E quando um juiz manda que se coilfe Voto
de legenda para um determinado candidato, deve-se apelar
a quem?
Quando o juiz se faz tOdo sobeiano, ame'!çando o cidadão
que se acha prejudicado, não aceitando o recurso por ele
elaborado, o que fazer?
E quando o juiz aceita que mortos votem, mesmo tendo
sido mostrado a ele o atestado de óbito, a comprovação de
que esse cidadão não existe mais --:--e o_Senadot O_erson __
Camata já se referiu a isso - , queri:t o alertou é ameaçado
de prisão e ainda paga uma fiança sem recibo. Pergunto:
em que país estamos?
Relutei em fazer essas denúncias enquanto não tivesse
os documentos. Agora eles estão ~qui, ínclusive títulos em
que a-assinatUra de determinado jUiz foi fraudada. Devíamos,
conseqüentemente, pedir um exame grafotécnico dessas aS$inaturas para apurarmos essas irregularidades. Vemos aq1,1i
títulos com o mesmo nome, mas com número de in~crição,
diferente: a secção eleitoral é a mesma, no mesmo município.
A pessoa votou e tem o comprovante de votação, E_ntão,
é pieciso que se faça alguma coisa.
O Sr. Elcio Álvares- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. EX' com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Elcio Álvares - senador Ronaldo Aragão, se o
pronunciamento de V. Ex• não contivesse uma questão de
muita importância, este-poderia ser até classificado pomo um
pronunciamento de âmbito estritamente regional. A sua voz
eu somaria a minha e a do Senador Ge_rson Camata, porqu~
as coisas que acontecem no nosso Estado não mudam muito
em relação àquilo que V. E~ está narrando. E diria, nessa
O Sr. Aureo Mello- Concede-me V. Ex• .u111 apàrte?
importante denúncia -sei que ela traduz exatamente o espírito dos seus companheiros - que existem questionamentos
O SR •. RONALDO ARAGÃO ~Ouço V. Ex;
muito sérios em relação à legislação eleitoral em ROndônia_.
O Sr. Aureo Mello -Todos os apartes convergirão na
Quero também corroborar, af colocando o lado que considero
mesma direção, porque esses fatos histrióni~s, ~rcenses, ·~-~~ furidamental, porque todos• estamos ligados à nossa terra, do
tão acontecendo em todo o País, gerando, mclustve, a soliciprotesto e do apoio solidário aos nQssos_ co-mpanheiros que
tação de novas apurações, de recontagem de vo_tos e de _anulaestão sofrendo a_ção semelhante à que V. Ex~ nos conta. O
ção da eleição, princip3lmente na parte relativa aos verea- Senador Gerson Camata relatou um caso, inverossímil. Acondores. No meu Estadq, em Mana'us, já foi solicitada a reconta- - teceu no Município de Pedro Canário, dentre os muitos munibuíam tampas de panela de pressão - isso foi comprovado
pela Justiça; o eleitor buscaria a panela depois se o candidato
fosse eleito. Isso está comprovado, está nos jornais.
Vejam só a declaração - sobre erro de mapismo em que a própria secretária confesSa que seria admissível um
erro de 3 para 8 votos. Mas um erro de 3 para 38 não é
admissível! Anteriormegte haviam sido computados 38 votos,
mas o candidato, na verdade, obtivera 3. O mesmo está acontecendo com outro candidato, que obteve apenas 2 votos
e para quem constavam 13 no mapa.
Felizmente, em Porto Velho vai-se fazer uma nova contagem- dos votos, pois a distorção é gritante - e o juiz ainda
ameaça prender - ultrapassando os limites da tolerância.
Sr. Presidente, é inacreditável o que acontece nos municípios do interior do País. E para que fique mais -abismada
esta Casa, registro um fato: o Tribunal Regional Eleitoral,
para um determinado Município, o de Montenegro, estabeleceu que havia 4.380 eleitores, mas na apuração apareceram
5.100. Apesar de o próprio Tribunal haver cadastrado 4.380
eleitores, 5~100 votaiãin e essa eleição não foi anulada! E
ainda se quer provas!
Para chamar a atenção desta Casa e da Nação quanto
à forma como se está fazendo eleição no meu Estado, Sr.
Presidente, trago uma lista de e~eitores que não receberam
os seus títulos! nenhum nome desta lista recebeu o seu título
de ele.itor, mas alguns assinaram com a própria mão e votaram.
Os títulos não lhes foram entregues mas corista que votaram.
Não foram eles que votaram, pois não receberam os títulos(%)
Os títulos foram distribuídos a outras pessoas para que votassem. Está aqui, como mostrei. -Há âois títulos com o mesmo
nome, na mesma seção. As pessoas votaram.
Não satisfeito, um-cidadão recebeu o título em um município e votou; o mesmo cidadão recebeu o título em outro
município e votou ali também. Estão_ ~qui as fotocópias. Ou.:.
tros votaram sem ter assinado os títulos. Estão _aqui os documentos. E quando _se apresenta um recurso de anulação da
eleição; o juiz pede provas.
Eu disse aqui e vou repetir que, na apuração da eleição,
o juiz, textualmente, mandou que se apurassem votos de legenda para determinado candidato_ e não aceitou (ecurso,
juntamente com o representante do Ministério Público daquela cidade, São Miguel - e ainda pede provas - , para anular
a eleição.
Como disse muito bem V. Ex•, Senador GersOn Camata,
ou mudamos a legislação eleitoral, ou fazemos com que haja
fiscalização de determinados juízes e promotores, ou não sabe· mos o que acontecerá com a apuração das eleições.
No meu Estado, muitos candidat.os dizem que ganham
as eleições no dia. E está aí uma prova: os jornais noticiain
que em determinados bairros de Porto Velho foram distribuídas tampas de panela de pressão com a promessa de que,
se o candidato ganhasse, os eleitores poderiam buscar a panela. Isso é uma vergonha que precisa acabar neste-País.
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cfpiõs desse Britsil, um fato que nunca vi em -eleição. Um_
candidato safa da casa dele às 7h30min da manhã e foi autuado

..
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que tomariam uma atitude imediata para reformular a legislação eleitoral; passado algum tempo, porém, este fato cairá

em flagrante por um capitão da Polícia Milita_r do_E_spírito no esquecimento e acabará não sendo resolvido. V. Ex~ traz
Santo; deram-lhe uma nota de culpa e, ·pasmem~ que não
uma denúncia, que sei reflete o eStado de espírito dos sem
tinha nenhuma referência aos dispositivos que ele tivesse transcompanheiros; é uma demonstração de solidariedade imporgredido. E ele ficou preso exatamente até as 17h5min, quando tante e inerente ao político, mas está embutindo um problema
o delegado soltou~o tranqüilamente- e af o mo-tiVo de estar que, neste momento, penso, devemos começar a examinar.
V. Er recebendo o apoio do Senador Gerson Camata e o V. Ex• tem razão: a legislação eleitoral não pode continuar
meu. Continuaram o·processo como se fosse a__çoiSa mais como está. Temos que agir de tal maneira que os tribunais
natural do mundo. Houve depois desse episódio um movi~ não possam- através de uma predusão, quase que de horas,
mento muito grande no município, porque - 10gicame:rrte~ alsificação, a fraude -:........ negar o direitO a reCurso" por não
numa cidade de interior, e Pedro Ca,nãrio .é um município ter sido o requerimento feito na hora da votação. Caso contrá~
situado próximo à fronteira com a Bahia ___:_:corria ·a- notfeia:
rio, prospera a fraude, e não é isso que o povo e nós-queremos.
"Olha, se você não rezar de acordo com essa cartilha, o seu Então, neste momento, Senador Ronaldo Aragão, emprescandidato já está na cadeia". E foi um Deus nos acuda. ESsa to-lhe a minha solidariedade, não só como seu companheiro
questão está hoje nas mãos do Tribunal Regiorlal Eleitoral de Senado, mas por ter sofridO como também o Senador Ger- do Espírito Santo- ·e teriho muita confiança nos jU.íi"éS que son Camata, esse tipo de ação que não engrandece a demointegram este Tribunal. É _chegado o grande momento de cracia brasileira. Portanto, devemos tomar por base, neste
questionarmos não só esses processos de violência e de des- momento, um compromisso sério de examin-ar a legislação
cumprimento da lei_, mas outro processo que também me assus~ eleitoral, escoiniá-la de qualquer eiva que permita, amanhã,
ta muito. RefirO-me ao fato de que o candidato-sem fortuna prosperar os que abusam da fraude, do poder económico e
deixará de o ser, porque o abuso do poder económico, de- fazem do processo eleitoral algo sórdido, que não engrandece,
monstrado nas eleições municipais, dá a visão inteira do que de maneira alguma, o avanço que poderíamos ter, inclusive
serão as de 1994. Tenho elementos muito concretos da eleição na prática democrática. Trago-lhe, portanto, a minha solidado Espírito Santo e faço uma colocação: tanto o Se_nador riedade na esperança de que, mais cedo ou mais tarde, vamos
João Calmon, o Senador Gerson Cama ta quanto eu_ temos debater por inteiro a legislação eleitoral e permitir que fraudes
uma identidade d.e pensamento político; no total geral de e abusos, em qualquer passo, possam ser denunciados, para
votos, tivemos um resultado considera_c;lo bom nesse Estado, que não permaneçam casos como esse, em que o juiz simplesmesmo tendo perdido as eleições. Na grande Vitória, o nosso mente indefere os recursos alegando uma possível preclusão,
candidato, por exemplo, lutando contra o PT, o PDT, contra -em-virtude da fatalidade dos prazos, e os Tribunais acompao Governo e a prefeítura, perdeu _a eleição praticamente por nbam melancolicamente os juízes, fazerido Com que- prOceSsõ
10 mil votos. Ganhamos no MunicípiO- da Serra; a eleição viciado alcance vitória em vários Estados brasileiros.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Agr~4e_ÇÇ) ao Senador
de Cariacica, que foí muito disputada:, está em jufzo támbém;
em Vila Velha, aquele que é o desafeto maior do.s três Sena· Elcio.Álv~res, jurista de renome, o apart~._ Realmente é precidores que estão aqui, o ex-Governador Max Mauro, perdeu so, urgentemente, reformar essa legislação eleitoraL A preclufragorosamente a eleição para o candidato :V:as_co Alves, do são dos prazos não justifica. Comprovada a fraude e não
PMDB. No Espírito Santo, diria até-que o PMDB foi o grande tendo havido requerimento na hora dá votação, a fraude está
vitorioso, pois, rtã-Ve.tdade, sem ter o __amparo da máquina sanada.
Concordo com V. Er, Senador Elcio Álvares, e ainda·
estadual e da municipal, conseguiu um resultado que considero importante. Realmente, assusto-me com o processo elei- digo mais: quando pedimos a recontagem dos votos na Capital,
torai vigente, porque fiz campanha apoiado por amigos. por ganhamos com uma maioria de 52%. Pedimos reoontagem,
companheiros, sem usar o poder económico. E, no Município porque houve a denúncia de que existht fraUde na contagem.
de Pedro Canário - aí é que me inquieto ..;_ às primeiras Pedimos que fossem recontados os votos de vereadores e os
horas da manhã, um caminhão percorreu o mu_nicípio todo votos da eleição majoritária e ganhamos a eleição.
entregando cestas básicas tranqüilamente. Isto, fotografado
A secretária da junta apuradora__ deu___a_sua_ declaração
de corpo inteiro, dá realmente um retrato deplorável do mo~ - e está aqui no documento ~ de que houve fraude; que
mento político-eleitoral por que estamos passando. Agora, constaram do mapa 38 votos, quando, na realidade, eram
passado o fragor da batalha eleitoral muriidpal, temos de somente 3; que constaram no _mapa 13 votos quando, nareali~
parar e pensar um pouco, principalmente sobre este aspecto dade, eram dois. Não podemos aceitar esse tipo de coisa.
do poder económico e _subvenção das campanhas. O Brasil Então, é de ~e perguntar: apelar a quem? Não pode permavive emoções. Na_ Semana da Criança, todo mundo se preo- necer esse processo eleitoral; não pode permanecer esse tipo
cupa com crianças. Terminada a referida semana, os proble- de eleição. E disse bem V. E~. quando mencionou o poder
mas _da criança são colocados_de lado. Isso é muito comum; económico. Na C~pital do Estado de Rondônia, o que se
surge outra campanha, o Brasil todo se empolga e, depois, gastou, o que se investiu em recursos, e até recursos públicos,
vem o esquecimento. Eu estava presente ao depoimento do para a·eleição no Município de Porto Velho, numa expressão
Sr. Paulo César Farias na CPI; lá, ele teve a coragem de chula, se me permite, "não está no gibi". Isso não pode perma~
falar, e todo mundo ouviu, que nós, reunidos naquela sala, necer, sob pena de termos, nas próxiinas eleições, as eleições
éramos hipócritas, porque estávamos querendo pesquisar a de faz-de-conta, que não expressam a vontade do cidadão
influência do dinheiro na eleição, e todos, de uma forma escolher livremente aquele que lhe parece o mais apto, ou
ou de outra, teríamos participado de tal processo. Confesso seja, o programa que vai atender às necessidades.
que aquela expressão do Sr. Paulo César Farias feriu-me proComprovamos nessas eleições, além do poder de compra
fundamente, como a muitos dos Srs. Senadores e Deputados -essa é a verdade, comprovada através de vários mecanismos
!á pres~ntes que n_ão_adotam essa prática. Todos afirmaram ___- acobertado pel~s fatalidades dos prazos. Até_ em dete~(Ili-
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nados muni~piOs do interior, onde não existiam advogados
do partido A ou do partido B, os candidatos, por não conhecerem, pela sua humildade, deixavam passar o tempo,- indo
atrás de advogados, quando o recurso já era preclusivo, porque não existe mais.- Está COmprovada a fraude, mas aí ocorre
a cobertura da legislação eleitoral à fraude, acobertada pelos
prazos, e isso não pode permanecer mais nas eleições.
Sr. Presidente, é essa a denúncia que trago a esta-cãsàeà Nação.
O Sr.·Jonas Pinheiro - Permite-me V. EX'" um aparte,
nobre Senador?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouçoooíh prazer o nobre
Senador.
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televisão e no rádio. Resultado: ninguém quis sair das suas
casas, nem para pegar uma carona; se não tinham com quem
ir, não pediam carona a ninguém, com medo de serem presos.
Os motoristas de táxi se recusavam a trabalhar no dia da
eleição, com medo de serem acusados de ltão-eStarem transportando passageiros normais, de estarem dando carona a
~it9r. Foi um verdadeiro_ terror, que resultou em uma abstenção em torno de 30%. Vejam só! Eleitores de m,un_icípios
outros que moravam e rp.oram na Capital não podiam deslocar-se para municípios vizinhos nem na antevéspera da eleição,
porque foram estabelecidos piquetes pela Polícia Federal, Polícia Militar, autorizados, forçados, pelos mandados dos Juízes
Eleitorais.: Ora, existe uma cidade chamada MaZagãO que
não tem ligação rodoviária, mas eXistem dois riOS, onde os
veículos e as pessoas têm que atravessar em balsas.
O juiz daquela cidade proibiu que as balsas transportassem veículos e pessoas desde a véspera da eleição, condenando a cidade ao mais completo isolamento. Juízes jovens,
ÍI_lexperientes e vaidosos...
--

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Ronaldo Aragão,
V. Ex~ traz nesta tarde, com extraordinário senso de oportunidade, tão importante assunto, sob forma de denúncia: as
eleições muniCipais- travadas no Estado de Rondônia e nos
demais Estados do Brasil. Eu, a par de louvar a_iniciãtiv3
da denúncia da justa reclamação, da inconformaçãO pelos
O SR. RONALDO ARAGÃO - Quero repetir, nobre
fatos ocorridos~ tão bem explicitados por V. E~, também
Senador: o estágio probatório sempre foi perigoso.
pego, aqui, uma carona para ajudar a mostrar o_utros fatos
O Sr. Jonas Pinheiro - Pois é! Esses jU:rzes~ c-ometeram
ocorridos no meu Estado, que demonstram a situação em
desatinos, desmandos, praticando um autoritarismo incomque se encontra a nossa Legislação Eleitoral e, _sobretudo,
a nossa Justiça Eleitoral, particularmente no Estado do Ama- patível com os ventos de democracia que sopram por este
pá. Tenho presenciado muitas eleições e del_as participado, \Brasil, de lado a lado- pelo menos era o que imaginávamos.
mas nunca vi na miitha vida um caso desses. Desde menino .:Quanto à Justiça Eleitoral, fiquei profundamente -preocupado
com o seu desempenho. Não os chamo de desonestos; eu
vivo no cenário de pleitos eleitorais, de eleições municipais,
os chamo de despreparados e, sobretudo, de vaidosos. Direstaduais, governamentais, presidenciais, e confesso, repíto,
se-ia que, por viverem quase anonimamente, de repente se
que fiquei estarrecido com o que vi nas eleições deste ano
sentem, perto dos dias da eleição, as estrelas. E, imbuídos
no Estado do Amapá. Não vou aqui sequer dizer que houve
deliberadamente fraudes, mas me inclino a denunciar outros_ da autoridade, arvorados em autoridade suprema, arrimados
nesse pensamento, passam para o estrelato no período de
fatos, não propriamente a fratide- em si. Quero referir-me
uma semana antes e uma semana depois das eleições. A apura~
ao despreparo dos juízes eleitorais do Tribunal Regional Eleição de votos em mesas receptoras localizadas em ilhas distantoral, ao despreparo aliado a uma extremada _vaidade,_ pois,
tes da capital é feita por pessoas que nunca tiveram sequer
até o pleito anterior, as eleições eram presididas, comandadas
a menor intimidade com o processo de contagem de votos.
pelo juiz, que era subordinado à Justiça do DistritO Federal
Assim, é natural que ocorram num_erosos erros na contagem
e dos territórios. Agora, na condição de Estado, houve condos votos recebidos naquelas urnas, na -elaboração de ãtas,
curso para juízes e inStalou-se o Tribunal de Justiça e o TribuenfírD.,- de prOcedimentos na apuraÇãO. A -quase totalidade
nal Regional Eleitoral. Nunca tive reclamação nos pleitos pasdos- partidos que disputaram a:s ·eleições c.om candidatos pró~
sados. Aliás, o Dr. Douglas Evangelista, atual Presidente do
prios ou em coligações requereram ao juiz reconfagem de
Tribunal de Justiça do Estado, presidiu os último_s_pleitos
e nunca recebeu nenhuma reclamação. Agora, no pleito presi_. votos para vereador. Não foi" riem para prefeito. Não tenho·
dido pelo Presidente do Tribunal_Regional Eleitoral e pelos conhecimento de nenhum município em que se tenha questiojuíZes concursados- jovens de 28 a 30 anos -_cometeram-seo nado o resultado para prefeito. Isso ocorreu com muita freos maiores absurdos e as maiores agressões à C.onstitúição' qüência com relação ao cargo de vereador. Em virtude_ do
despreparo das mesas receptoras, é natural que tenham ocorbrasileira.
lrido fatos desta natureza: alguém teve três votos, mas foram
O SR. RONALDO ARAGÃO- No está~io probatório.
contabilizados no mapa trinta e três. Esses fatos narrados
por V. Ex~ aconteceram lá- repito --com muita freq(u)
O Sr. Jonas Pinheiro- Claro. Dir-se-ia que lá não existe
Constituição. Eles s_e arvoram de_ autoridade suprema e não 'ência, creio que até por despreparo. Os partidos recorreram.
Não _fui eu que pedi recontagem de votos, mas os partidos
tem deputado, não tem senador, não tem prefeito, não tem
qoe participaram desse pleito. Até eSta data, não tenho conhevereador, não tem candidato, não tem eleitor.ro
cimento de que tenha sido apreciado ou julgado o p~dido
de recontagem de votos. V. Ex~ traz a0 conhecimento do
O SR. RONALDO ARAGÃO -Só tem juíz.
'Plenário desta Casa, nesta t3.rde, um assunto que está sendo
O Sr. Jonas Pinheiro -Só tem juiz. Passaram a sem~na
motivo de vexame para o nosso regime democrático. Por
antes da eleição divulgando intensivamente -passei a última
isso, concordo com o que V. Ex• diss_e e _rtgisfro as mirihas
semana, todos os dias, em Macapá, cansei de ouvir - notas
reclamações e meu protesto contra a J ustiçci Eleitoral do meu
absardas ameaçando os eleitores se fossem transportados.
Estado, o Amapá.
Se não tivessem seu próprio carro para ir votar, tinham de
ir a pé, porque se fossem num veículo qualquer? seri3J_ll passíO SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Jonas Pinheiro, pelo seu aparte._ De acordo com
veis de prisã'ó e de cumprimento de pena de até 2 anos de
reclusão. Isso foi m.assificado dutante mais de oi~o dias _na· os..apartes que recebi ao proferir nieu pálido pronunciamento,
1
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iarece-me que foi prática generalizada tais procedimentos: ções, mas a verdade é que não há nada pior. Pior do gue
nas eleições municipais do Brasil. Cada denúncia feita pelos o despreparo é o autoritariSmo. Claro que nós também temos·
uma parcela de culpa nisso, no sentido de que precisamos
S~s. Senadores em seus apartes demonstrou que se cometeram
revogar a disposição da lei eleitoral que diz que a única forma'
as IJlCSmas irr~~lariçlades.
de -sé -reContar é quando o fiscal impugna na hora, embora
É preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, insisto, que
isso nem sempre seja verdadeiro. É comum o fiscal impugnar
se mude - e se mude já - para que o cidadão possa ·votar detel-minada urna por qualquer irregularidade, o juiz ou o
sem pressão, sem ser coagido pela justiça ou pof partidos presidente da Mesa denegar, indeferir esse pedido, restando
polítiCõs: ·o que se pretende é dar liberdade ao cidadão para
ao candidato recorrer ao tribunal,_ que, invariavelmente, conescolher. O que não se pode é eleger determinados candidatos firma a decisão do presidente da Mesa ou do juiz eleitoral.
no mapa. EiS aqU.f a prova: o candidato que tem três votos . Há essa coisa fantástica - não sei se não é esta a pior: o
passa a ter 38; outro. com dois passa a ter doze, treze. Ora, abuso do poder económico. Isso vale tanto para· a Rondônia
issO não é maiS e:Ieição!
de V. Ex~ quanto para a minha Santa Catarina. A- Justiça
Acredito, Sr. Presidente, na justeza do Tribunal Regional
Eleitoral não faz, Senador Ronaldo Aragão, absolutamente
Eleitoral do meu estado para coibir esses abusos pratiCados
nada. Todos sabem quais os candidatos que disputam as eleinas eleições de determinados munic_ípios. Digo isSo porque- ções abusando do poder económico. Todos __ sabem, porque
no meu estado vencemos, tanto com candidatos próprios como
isso é Ostensivo. Não é preciso provar; é notório, é públic_o.
de coligação, na maioria dos municípiOS. O que não podeinos' Mas de nada vale nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo
aceitar é esse tipo de prática aplicada em determinados municíde requerimento, nenhum tipo de ação, de iniciativa de alguém
pios do Estado de Rondônia e, também, em outros estados
que se sinta prejudicado, muitas vezes, um simples cidadão,
da Federação. Esperamos que a juStiÇa, que está aí para coibir
por esta que é uma das piores formas _de burlar a vontade
tais abusos, o faça imediatamente, a fim de que a eleição
do eleitor: o abu_so do poder económico. Há uma outra coisa
possa ter credibilidade.
pouco refeiida, que é também o abuso dos aparelhos do estado; quer dizer, a instância do município, do estado e, às vezeS,
O Sr. Nelson Wedekin- V. Ex~ me per'mite um aparte?
até da União, do poder público, enfim, interferirido na vonta.:
de do eleitor. Essas também são notó_rias, públicas. Nunca
O SR. RONALDO ARAGJ.O- Ouco V. Ex• com prazer.
ouvi di~er que o juiz eleitoral, às vezes, tão rigoroso com
o fiscal- que só quer exigir o seu direito-, tivesse qualquer
O Sr. Nelson Wedekin- Senador Ronaldo Aragão, são
rigor em relação à ação do poder público, influenciando na
tantos os__ vícios, as dj$torções, são tantas as deformações das
vontade do eleitor. Há ainda uma outra praga -esta, sim,
eleições brasileiras, que eu diria que o. processo todo está,
coloco entre os principais fatores de deformação _da vontade
como_tal, viciado, distorcido e deformado. _V. Ex~ tem toda
do eleitor; ela é legítima, legal e ninguém pode questioná-la:
a razão. Pode-se_ imaginar que essas distorções e vícios só
as famosas pesqU-is-as deitoi:ais_. A cada eleição_ fica _C<;!.iaç:te:..
existam lá pelos estados mais distantes da Federação, como - rizado que as pesquisas eleitórais, em prinieiro lugar, eqmvo- ·
o seu, como o do Senador Jonas Pinheiro- o Amapá. Mas
cam-se redondamente. Nós mesmos somos !evadas- até porocorre, na verdade, em todo o Brasil, o fenómeno da fraude
que há uma massa de informações contra a QUal Dão teriios
na mesa de apurações, da transferência absolutamente irregucomo reagir- a imaginar que o _nosso cao_didato, ou o candilar de votos dados a um candidato, que depois são contabidato do outro, é que vai ganhar a eleição, Porque são tão
lizados para outro, chamado "fenómeno do mapismo". É até
grandes as diferenças nessas pesquisas ·qUe nos faz crer que
bastante simples de ser feito, porque a conta no final sempre
é impossível um candidato, na última semana, ou nos últimos
fecha. Tiram-se dez votos de um candidato, que _são pas?_ados ·tr~s dias, de _repente, dar a volta, como ocorreu em Santa
a outro, e, no final, o mapa sempre fecha a sua conta, com· Catai'ina e ocorre por todo o Brasil. Sabe V. Ex~ _que o Cono número de votos dados aos candidatos, votos nulos, brancos gresso Nacional sempre votou isso muito bem. Na lei eleitoral,
e o número de eleitores. É realmente lamentável, porque
votada por nós, ano a ano, sempre se diz que trinta dias
impede a manifestação límpida do eleitor na urna. Há o fenóantes são proibidas as divulgações das pesquisas eleitorais.
meno tão bem referenciado aqui pelo Senador Jonas Pinheiro:
Entretanto, os institutos de pesquisa são podetosfsSimos, poros juízes e a Justiça Eleitoral como um todo são desprepa- . que são ligados também a grandes instituiçõe-s. Por exemplo,
rados. Claro que existe uma falta, uma carência de recursos
quem não conhece a ligação IBOPE-Rede Globo? Foram
materiais e humanos. A Justiça Eleitoral é uma justiça saZqil?l:
aó Tribunal - creio que ao TSE, ou ao Supremo Tribunal
só funciona naquele período determinado. Mas o que se obser- Federal- e conseguiram uma medida, que considero fantásva quase sempre, como tão bem assinalou o Senador Jonas
tica sob todos os pontos de vista- e, em nome da liberdade
Pinheiro, é o despreparo. Ele chama isso de vaidade dos juízesl de informação prevista mi CoristitUição Féderal, liberou-se
mas, na verdade, é um profundo autoritarismo da autoridade. a divulgação de pesquisa até o último dia- e isso gera efeitos
na Justiça Eleitoral. Com as honrosas exceções, que sempre devastadores sobre a militância, sobre a vontade do eleitor
existem, eles se consideram mais ou menos proprietários de
que quer votar no _vencedor, sobre aquele que está na frente
todo o processo. Ai daquele que ousar levantar qualquer ques- ou que está atrás. O que considero grave é que não temos
tionamento! É bastante interessante observar isso, Senador nenhuma salvaguarda. Para todas essas demais distorções e
Ronaldo Aragão, porque nós, políticos, temos nossos manda- vícios do processo eleitoral brasileiro há remédio: há remédio
tos e de vez em quando temos que disputar eleições. Esses jurídico, remédio legal; há remédio legal contra a fraude,
direitos, essas prerrogativas da magistratura - o juiz é vitalí~ contra o abuso do poder económico - e isso tfpieVistO-COirió
cio, não pode ser removido, seus salários não podem ser redu- crime eleitoral; há remédio legal contra a utilização da máquizidos -dão à autoridade judicial uma espécie de concepção, na do estado, no momento_ eleitoral, mas não há nenhum
que ele tem de si próprio de um sUper-homem, que não .. remédio eleitoral, não há nenhuma salvaguarda do cidadão,
deve satisfação a ninguém. ~ claro que existem honrosas exce-- do partido do candidato contra as chamadas pesquisas eleito~
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rais que se constituem, hoje, em um dos grandes fatores de
deformação, de inversão daquela que seria a manifestação
ümpida, clara e espontânea do eleitor. Portanto, concordando
com o conteúdo e a essência do seu pronunciáménto:, quero
dizer que V. Ex~ levanta, neste momento, um assunto_ da
maior relevância. Podemos ficar queixando~nos do abuso do

poder económico, do juiz autoritário, da

fr~u_4~

que não

se resolve, do instituto de pesquisa que pode publicar pesquisas
até a véspera das eleições, muitas vezes, sem nenhuma espécie
de critério. Há, porém, a parte que nos confere, que é nossa
- e nisso V. Ex• e os Senadores que o aparte-aram têm toda
a razão. Precisamos nos debruçar, com urgência.__ sobre o
eleitoral brasileiro para uma ·nova lei eleitoral- não só para
uma nova lei eleitoral_-::-. m~~. J~~_bém~ para uma nova lei
partidária. V. EX' foi Constituinte como ·eu-- e sabe que a
Constituição diz que os partidos polítiCos são autónomos em
relação ao estado._A Justiça Eleitoral brasileira, no seu autoritarismo, no seu despertar, não reconhece aquilo que os Constituintes brasileiros escreveram tão claramente na Constituição
brasileira, e os partidos políticoS continuam tão at_relados ao_
estado e à Justiça Eleitoral quanto o eram, ante~, os sindicatos.
Estes conseguiram fazer a travessia Oa bu_sca da sua independência e autonomia, mas _os ·partidos pOlíticos não. Logo,
há essa paTte, que é nossa. Senador Ronaldo Aragão, quero
cumprimentar V. Ex•, porque o assunto de que trata é da
mais alta pertinência. Não se poderá falar ·em d~mocracia
neste Pafs enquanto o processO eleitoral brasileirO tiver todos
esses vícios, todas essas deformações, que fazem parte da
sua oportuna e corajosa denúncia. Muito obrigado_.

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço-lhe o aparte,
Senador Nelson Wedekin.
Realmente V. E~ tem razão, quando diz que há jeito
e que depende de nós, porque a aprovação da lei referente
aos partidos políticos e à Justiça Eleitoral depende do O;>ngresso Nacional, depende desta Casa. Nós temos a-responsabilidade de mudar a Lei Eleitoral e devemos fazer isso já:
V. E~ me 'faz lembrar-que antigamente no título de eleitor
havia a fotografia do cidadão, o que possibilitava identifiCá-lo.
No título atual não existe fotografia.
_-~ O que está ocorrendo? O título é entregue a outra pessoa
que não é o seu verdadeiro dono, para que vote com e!e,
e, na hora de votar, não é feita a identificação do eleitor.
Isto ocorreu no meu estado_: o _titulo foi entregue não ao
seu dono, mas a outra pessoa que era simpática ao candidato
A e que nele votava. No dia seguinte, depois das eleições,
localizava o título e o entregava ao seu dono.
Portanto, é preciso também a correção, Senado-r ·NelsOn
Wedekin, dessa prática; é preciso -que se peça ao·cidadãÕ,
no momento de votar, a sua identidade, o documento que
prove que ele é realmente o dono do título eleitoral.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Oúço V. Eio éofu pràzet,
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães-- No seu pronunciamento, V.
e os apartcantes já disseram praticamente tudo. Quero
apenas manifestar a minha solidariedade_ ao discurso de V~
Ex• e dizer que teremos de nos debruçar sobre isso~ V. EX'
disse-o bem: depende de nós a reforma da· Lei Eleitoral e
da Lei Partidária. Há muito tempo-, estamos aqúi a d-iscutir
a ~espeito desse assunto e não tomamos uma decisão. Combato
Ex~
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sempre essa idéia de que temos que buscar um consenso geral;
temos que buscar a maioria, temos que discutir, debater, pro~
curar o consenso. Porém, quando não encontrado, temos
que decidir, e é o que nos falta; não temos decidido. Essa
questão não pode ficar para daqui a dois anos, quando teremos
eleiç6es presidencial, para Senadores e Deputados Federais
e para Governadores ... IssQ tem uma certa urgência! Não podemos deixar que o tempo corra sem fazermos essas modificações, que são da maior importância para nós. O Senador
Nelson Wedekin, ao_tratar desse tema, falou nas pesquisas
eleitorais. Venho _combatendo essa questão de pesquisas já
_há muito tempo. Tive a oportunidade de dizer ao Dr. Morttenegro, quando eu o convoquei para prestar esclarecimentos
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
Federal, que_ S. s~ podia orgulhar-se de ter decidido a eleição
para Governador da Bahia, porque foi decidida pelo IBOPE,
com a Rede Globo fazendo a divulgação. Durante mais de
três meses, o resultado fornecido era de que o Governador
Antônio Carlos Magalhães iria vencer as eleições por mais
d~ um milhão e meio de :votos. V. Exa sabe como é a política
e, portanto, sabe que perdemos setenta prefeitos e trezentos
vereadores, além de dois deputados estaduais. Isso porque,
acreditando na vitória do adversário e sabendo como ele exerce o poder, correram, de imediato, para quem iria ganhar
as eleições. E o resultado foi- que ele ganhou com 40 mil
yotos. Veja V. Ex• como a pesquiSa ajudou nas eleições da
Bahia; ajudou, nã<?, decidiu. Isso ocorreu nessa última eleição,
quando os resultados das demais pesquisas demonstravam que
a nossa candidata em Salvador era majoritária, e a própria
pesquisa do IBO~_E:- e sabemos como ela foi feita- depois
de muito tempo indicar que ela não era majoritária (mas
se sabe que com a proximidade da eleição as coisas mudam
um pouquinho) a:cabo.u demonstrando que ela seria majoritária. Porém, o Çioverrlador conseguiu proibir a divulgação
da pesquisa. A Rede Globo ficou proibida de noticiá-la. Veja
V. Ex~ como é que se manipula isso. São fatos que não podemos permitir que oco_i'raiii. Batowme aqui contra a manipulação da opinião pública por essas redeS: de t~levisão e meios
-~de comunicação, porque náo podemos permitir que elas decida~?. a vida naclQ!J~l, 4istribuam ~ p_()der de acordo com os
Se-usl.tlteresses, com suas simpatias, e crieri:::t mitos, como fizeram na última eleição preside~cial Temos _que lutar contra
-isso, temOs Que acreditar em nós mesmos. O povo acreditou
no Congresso Nacional; o povo foi para as·ruas e acreditou
que ·a Câmara tomaria a decisão que tomou. Penso que o
R'?~-º- e:s~eja_e~er<!-QdQ_ que nós aqui também venhamos a decidir sobre essa questão. Qual a decisão -nC>s's~beremos no momento_ oportuno, depois de examinarmos as declarações que
o ex-Presidente Collor vai fazer na sua defesa. A questão
da Lei Eleitoral e da reforma partidária tem que ser resolvida
logo. Que V. Ex• continue Com o _seu Pronunciamento, que
V. Er.' seja ouvido, que as lideranças do Senado e da Câmara
tomem para si a resporisabílidade de fazer chegar a uma deci. são. Não há nada pior do que deixarmos para fazer, na última
hora, apressadamente, uma lei visã.Iido apenas àquela eleição.
E V. Ex~ sabe quantas e quanta~ leis nós votamos, mas apenas
para a eleição que iiia ocorrer pouCOS meses depois. Não
temos uma lei permanente. Portanto, parabéns a V. Ex~
Receba a minha solidariedade, e vamos esperar, corno digo
sempre a V.Ex\ que sua voz seja -escutada.
O SR. RONALDO ARAGÃO -Sr. Presidente, já o ouço
me chamando a atenção. Agradeço a paciéncia de V. Ex•
Senador Jutahy Magalhães, agradeço _a V. Ex\ porque, mais

i·<' I .
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Fica aqui, Sr. Presidente, a minha esperança de que,
do que eu.' fez o chamamento para que se aperfeiçoe o processo ·
a partir de agora, se tome uma decisão firme para que se
democrático, aperfeiçoamento que resUltará da modificação
mude todo esse processo eleitoral no arasíl.
urgente da Lei Eleitoral e da Lei Partidária. Esperarp.os que
Muito obrigado. (Muito bem!)
·
esse chamamento não fique restrito a este recin.to e que, como
diz o Senador Jutahy Magalhães, as lideranças comecem agora
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
a estudar firmemente a mudança desse processo.
RONALDO ARAGÃO EM SEU DISC_URSO:.

ur.rrl'ltlo rtv1:11r\L
Cu!)!nolo Uo Sonador non<~.klo Ar.oa.1o _ _ _ _ _..J

______

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

_____ ___
,_

I""la !··cre·

com G.~le a prtip3..!1 .:J<;i.::to ~rrn a

Mà.i i.a de: Fátima da S:!va. <'td:"l"lte q,ue hc•·:v:e:

uma

CP.-rti.::l$?_

B.':'>~:o+~:ll

t~...:".l da 2 1 J1.•:'!ta .!.:~ ;...,'-'l'.:·;~l'' cl.a2~

z.,;.a El.;-íro.-al,

\-áriA$ "r..-r~u1,...r'..-!~des .. ro c:ont!:zetn dC$ votos da 3QI' t-"'7'".o.
<~?tJ!'ada

pela ~· t'.•n·;a, · ·

"~:s.\ln-~c.o l"d~s"do

f\':'5 ~·Nei ~U.'-I'tl' ll

i\.1e

Man:... ;; ~

IJi\f'Uif":tÇ:!o
elo p1i:;-~;ro t.•:;.•J.~·..a.l.:> e a ~.. :":;s.
>'kl do enc>:>:lt:::iido na S(!'.r,."'~-t"ida
ven.t'ka~o.
- c.')ru::... ~ o .&~!vo,el'ldo, e!> ti!:
G.'~ pod<! estar acot;:e«:ndo
f!m t~1.!"-~ a.s ?JPW"il~ hav'id3.-<; até
aqui, ••o q~ vai ac:a'b.lr {~:~:u::ndo

~a c-r:dibD.i:!-lJe e 11 ~].a ou
ri-con~~sem &':oral o-..t t:1~mo

uma.

:ccv3 dt-;:pu•a ~....,_ ~=-·?.aC!~res··.
~ôxu....-r--:.to, d~ ci!3 que há
disc..-,:!p.'incias e..-..ue·o-q_ue foi apu·
r~o,

e!'~ti~'é!rr:l':n:e.

e o_ rr..apa

t!pt>~~W rehri'-..'0 l 30" 5-eÇ.SO
d.'1 z~ Z'::·M, b.-:;~f'lC::!'"'rlC' p.:\rtit~OS

'"'·o l'l;!·,·:;..,;;,do .,,.,,..,..,.tra,
que foi

.,.!mn"':~do

~

lwtpa.

te:!' f;.i? a .:an-

djda~

fll··.n R\l;}\, ;:~~. ;r;.',")'rl.l Se30, fr'l''ca de 13 w.·~::s, m'U
que. !la r-.>."''"'.tP.$........-n. :<.6 (:..>r.;;:t. <!n·
c:c.n~·1'>S doi.s ou o·..!:lo c;::did•no, :?;.•:lo ~.bro,t:S, ir.,;.-::.. ~..rr.e.r:te
co;n 3S Pr.!)•-:,.~?S I"'-~ o,.n~, naveç~a

e c::urii..-:!atO!>, c:o::~.o 1nost.xa o mapi d..::!o. \'Ot-:::6 d~ 1~6··:'ld.a, que traz:

r'.f.::a..;lio, s6 er.?m vt-::CtS tr!:s.
~E Mo f,.:.e.üOS a re-::or:;~.3&o!m .
~ra 1..,.rc1"f:to • di~-.e ~ ~;;rcos $.:18:;-es, ad...-nitindo q<le os fat(.:IG erra·
dos p:$"-.nn ter c-~;ri.io t .. m~m

S-l"I'~a pam o pa.~':·l'::...,:;.m,_/aro
~out·.:eew ero. W<~!iao a catJ:i>da·

em ou-:-ns

o PDT com 6 vot~ (<t.~;"~r.e$,~:!!21d.a)
m~ t:.'Je, q•l."!'l-.!o ;.e r•-:eont,-,u. j!Il•
c.-...ntrou-$4! a?l!na& urn. voto de le-

~.-'!S.

tanto na 2•

quanto na 6" ZDna.

C E R T l D A•O
ATENOLNOO PEDIDO dd parte interts~ad~, '~r
tifico que a refazer o bc1etl~ da 30 se~ão constatou-se que o
candidato PAULO ROBERTO O. DE MORAES, que anteriormente teve cc:p'utado 38{tri~ta e cito) votos, na verdade, obteve OJ(tr'fs)v~to:i~
o rnesmo acontecendo com a candidata ELLEN RUTH CATAMHEDE cofu 13
{treze) votos,4uando o correto s~o 02(dois)votos, a1im de o~:ra~
irregularidades conforme pode ser v~rificado com o boletim anter.io"l~' apurado
definitivo.O ·referido ê v~rdade e dou fé. E"..i
.
[Maria de Fi~ima.Ja Silva), secretiriada 2t Junta o d~
til r fei,subscrevi e assino.

em

J{Jo._

Maria ~~!ma da Silva
· Secretaria
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Par~ o Sen~dor RO~ALnO ARAGÃO

De: Sidnf:,Y A;·a.rec~do Fch:tlni - Delt:gedo d.) ?XJ;B d,• S_ã~ M_iguttJ.
do Gi.u:po:rÓ - !tO
Venbo ?OT rs:'ttio
firênc!~

a~uda ef~t~v~

e

-!esta~

s~-.Jicítar

no cabO

e:'lcs.:racio.a.ct'nt• a ir.te!:

~ue ~b~i~o 1r~i rel~c10~ar, 1~to

devido ao fato de l~ve re~ ~~rt~& lndÍc,os de con~vêncio de

Juiz Eleitorel, r:romotor, Escrivã Ele~to:al, Fresidentes de Mesa
e ~esérios de v;riB~ SeçÕae no dia da Eleição e da A~u~nção para
~ ~eorr~~cia d~ Freud~- El~l~oral:

--- o} - ?eGsoa com dois (02) t!tvl~e de eleito~ com Eesmo nome,
dat~ de na:.:.cil'l'.e:lto, :r,ona, mu::.idpio e UP, d·.~.ferind.o ~rpe
nas nos dado"" c..,:nctorr.entea à. Nll de lnscriçã~, se·;ão,noa.e
de mãe, este.":!dO. ausentes ea inf"or.ta·~;ee relativa.a a no11e
4o
--- 02

~ai

e

end~reço.

( OBS: Vsi Anexo XEROX autenticada dos 02 (doia) tftuloa
C)m os re5rectivo~ coro;rovantee de votaçã~. )
Fortes ind~ciOB de suspeita de tere~ votado pes~o~~ já
faleeid~~ e/ou ~ue ~io resi~eQ atuel~ent~ r.este ~uniei
pio de Sao"' ll1gue1 do O:l.i.!ipOr'e, e r. em ta::, bem neete CHitado de Rondvr.ia.
( OBS• Vai A~~~o XEàOX de r~lação doç EleitoreG já rale
cidos em S:io Y'lr;tle-1 de GuP.norl nMte ano dEr 1992--e--:;,.;;•
pert~neem a l~O Zona )

--- 03 - Extatineia ~e c~nsider;v~l c~ero de Titules com qUhdro

de DUPLICIDfl.DE, ce>m !tefom::. nome, r.Úmero, data de ll:t~s.sci
mer.to, Zor.~ e Seyã~, di~erindo sre~es no Co~ando Ele~rô
r.ico do !l....;.n:l .- !;oio/üP', iat;) é, foram entregu.t>a a.o ;:.orta:
dor os 02 (d~ie) tltu.lo~, ~uhnd~~pela lei ~•eitor5l só
seriam p&~itldoe a entr~e& óo Titulo c~m o coc&ndo ra
le.tiv() 1!1 S:!J :Vir,u':!l do t:-u...:;oré - RO.
- ( OBS: Vai anex~ XEROX DE um dos caao& acima rel~cion,.. dos )
--· 04 -· Ex-ictência de gnmde n~:r.~rzto c!.e T!tulor.: .i::leitorai~, apr~x

300 ('Trezentos ) t!tulcs aos qu.ai& ~!orkm

•ntr!KUe•

aos res~ectivoe e;ettores, eob a ale~a~ao de çue nao eh~
garam ao Sub C~rtorio Eleitoral de s~o Miguel do Guapore
, segur:d() informa-;Ces ofici ..,sa,s

prestada:~

pdo Sr. VALC:Ia

BODRIGUBS Tm"AZ ra~;:>Or.e.ivel pelo Sub CartÓrio &m quuti;o,
com fo~t~s 5Uap~itas d• Reten~ão de Titules por part~ ~e
cand~ 8VSR~ADOB • a PR~~EITO ~erte~centes ao PDT.
( OBS~ Nome do Jui~ Eleito~al da Comarca de Alvorada P'Oeste
- RQ : JOÃO T"AD'E.'U SEVE.IW 1'E A.U.:EIDA l"i:;'l'O
!fome do Promotor d;:. Co~.!'>! c a. C!.• Alvc.:::·z,ch. ~· 0~.::::··· eo -1'0
r!P'C'!

---

r::o!' f'<·i ;•~ll':i":"t.r!o o ae~seo ao nc.llle
No~e da ~erivã El~itoral da Com~rca

: liX~U.

ZENILnA o .. SANTOS

deede

Ecp~rando
j~ •••••

gua pronta colEboraçã() neetes termos,

São

Mi~~el

agrade~o

do ~~aporé, 03 de Outubro 1~92.

-----------~~~~~~--
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:!EtAÇÃO-DI:: EI.BITU:~3

Jf.. :F,;ili~C...:DOS

NÕ JmpiC!PIO Jl!:

SÃO 1-::CGU.S:L DO CUlJ·O.?\JZ .. RO { ~portencontc::;
l)

cr~or a;.cn:ts i:!ÍOr{.'l.;..r o nQ do. Sec~o ao q•J::Ü.
J.!.'l.!'10CL RJ:MI·Jlí:.:!j .:;...,\?J TCS- .. iü:~.a<:: .. 31 t...'103

cJ.da

Dat.o. c!e f ...:J.~ci::!:n~o ... 30/03/9?.. -2.) J'o:J :r..: ..:;:.,v :.•!.;[._..;, ~r.c<:.fi~C;_, J:;_~O J;U;O.:TDO ~·..LV~S)
Oat:l de :rc.J.e~i:cnto ... 3C/0.2/92

3) JO;"Q ~~·)JJ,·.l·WS"..:; :.0.\ CD.;'!':, - .i::i-'1!C • 61 _;, ~~

:Oata Je f'al·~ci=·~:lto .. '2.2/0~/92
lf.) Ht~oRIA JO.tJi A ~ SVUZA. .. id.lC.:! • __lilf. ~9S

Data da filc~i~nto ... 29/CG/~Z

~ Ct.!tLO..l A].. :f.:.:RTO DZ SOUZA. -

ci~e~~o.

idrdc • 22 ~ O~

DaLa

u~

fale

Dato.

~e

fabci::.ento_ __ OJ/OB/92

- 30/06/92

6) .TO~ D.;:: r·.M.~J!.O - i-Jade • 71 -:mo.:;
Dato. <lo .r<ll~c!Jt;~r.:~o .. 2!J./O?/C)2
7) G!...P./1.!..00 :~.::1-IA.':V .fi.!,::IS - i.d;:.clo ... lt-7 W03•

8) JO;';V !.Oi-'i.S DZ l·JJn.A!.J - 1cl::~t: '• 811-

Pata de l'cü.e<:i!:la n to - '2.9/0fJi92

:m os:

9) P.o:..;;,:~ r.::.L.\. n:l!·:o~::;..~ "i!l.Lt.~I::.v - i J~dc .. 16

Data de f'üoc:l!õ!Onto -

O~/fYJ/9t!.

,m. Dfl

lO) H:r.::Io Ia .W..;I;:; ~.iiJ:O'.:.~ - 11-l:tdc • 59 C..."lOS
Dnt:::. ~c !"clecir,.cnto l.l) t·:,if.I;;T.:L..'I. :~:lS;t:c.:.:.•J .. id.uln ... lCJ unoc:
D.:!t.l tlc 7alcc~·:~·~r.to ... 0'/0J/')2
l2) A!·,;;··~.;CI:i.iO Jo:.:::. v:. cu:;c~:.ol~:J - ichdo •
D:'!t::. de 'Z'.olcc:!.t,i():". to l.J ) 1/h!!!!:,,, 00~ !::,'..:!1'0,;; .:)ll.(j',:.~ • id:!dO •
D~~

14)

de

Falcci~o

nto -

!.i :!.I .. .JTI:to D.:! LI!-!!~
D::~.t...~.

- id:..:.dc ..

do FQ..locil.i.t.O oJt•l -

2)

3)

4)

ÔID~I~.-r-:__

1/fvt!f

ü

l8l Zo:n"J. Cleitorc.l)

U!l dc:!.os e:;t:Í inscrito
irl ... dc • 67

.:l.l"lO.S

ID
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I( fV{..t.h

l~...<.r1.,.·

1\:llcoi f"arrei.t:d f~rtc· tnu
M'or.ia de luuroc:~

Vdldir Arin.i!h; ...

rnu.,.

.... '• .
,. M C

lh lJ::i l<.m- 2-5.

flcr~nict F"nu,cisco elo .tmR~nl Art.inálls K:r.•2S
F"Jor•·:.:ttna Crhtir.a

'--

ti~:~ S.i.lu:J• L'nd'. Lh 08 Km 10

lamaol 'lliciu d.:. Silv.:• Cnd- th [18 Kon 10
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Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidindo, que é
ocupada pelo Sr. Beni V eras~ Suplente de Secretário.

. ~ Sr. Esperidião Amio - Sr. Presidente, gostaria de
sohc1tar _que também fosse encaminhada uma cópia para o
meu gabmete, para que eu possa vOtar contra.

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - As solicitações
de V. Er" serão atendidas._
Concedo a_ palavra ao n<!bre Senador Márcio Lacerda.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Concedo a palavra,
para uma breve comunicação, ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no
apagar das luzes desta sessão, desejo, rapidamente, muito
mais na condição de professor que sou do que na condição

de Senador que estou. de registrar, neste dia, o transcurso
do Dia do Professor.
Apaneei o Senàdor Marco Maciel por ocasião do seu
pronunciamento a respeito da criança, do Pacto da Criança
e do esforço que o nosso País tem que fazer para salvar o
seu futuro. Salvar o seu futUro é investirem nutrição é investir
na assistência ao menor, à criança de zero a seis' anos no
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente; ~as
é, acima de tudo, investir na Educação.
.
Essa foi a tónica do pronunciamento mais alentado do
dia de hoje, no qual procurei me inserir com-um despretensioso aparte. Gostaria de já ter dito isto, mas achei que
deveria _ocup~r, ainda que rapidamente, o microfone, para
este registro smgelo mas e~oqüente: hoje é o Dia do Professor!
Tão importante quanto a educação é o professor. Se a educação é a alavanca que pode deslocar o n_osso País da atual
circunstância melancólica .sob todos os indicadores sociais,
a energia desta alavanca é o professor, é a atividade do ensiDo,
é o ministério do magistério. E eu não me sentiria à vontade,
na condição de professor que sou há 24 anos, se não fizesse
este registro, que diz respeito a uma atividade fundamental
para o nosso País, para toda a sociedade democrática, mas;
acima de tudo, se também não procurasse, com estas palavras,
sensibilizar o Legislativo, o Executivo, as elites brasileiras
para a valorização do professor, sem o que não baverá modernidade, não haverá justiça, não haverá o que partilharmos
em matéria de justiça social.
. É o registro -que gostaria de fazer~ e_ quero ·que fiqUe
assmalado que, além da minha voz de solidariedade, tenho
certeza de que conto com a solidariedade, neste registro, de
toda esta Casa.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pai;~;~
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Conceâo a palavra
ao nobre Senador.
.
O SR. JUTAHY MAGALHÃEs (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de
solicitar à Mesa que providenciasse, junto à Assessoria da
Mesa, o envio para o meu gabinete da cópia de qualquer
projeto de concess-ão de rádio e televisão que a Câinara encaminhar ao Senado Federal. Não fazendo parte da ComissãO
de Educação, nem como efetivo, nem como suplente, não
terei condições de funcionar, como acho que deveríamos funcionar, na Comissão.
Por isso, gostaria de te_r, a priori, essa inforniaÇão, pata
poder tomar as devidas providências no caso.

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr~ Pi-eSid.eOte, s~s e Srs. Senadores,
n~s- ~ias 14, 15 _e 16 do mês de julho próximo passado, esteve
reumdo, em Montevidéu, o 'Subgrupo de Transportes Marítimos do ~ercosul, para discutir a elaboração-de um convênio
multilateral para o setor, que irá vigorar a partir de 1995-,
no Mercado Com_ulll do Cone Sul, tendo havido amplo consenso sobre o assunto.
Concluíram OS: seu=s partiCipã:rltes que -as IeglSiaç6es sobre
os sistemas de transportes, Qem como a racionalização no
emprego dos modais_ de transportes são fundamentais para
o intercâmbio cornetcíal entie OS p3íses-membros, além do
fortalecimento do comércio exterio~ conjunto que será desenvolvido a partir da integração.
Apesar desse IeconhecinÍento da crescente e cada vez
maís iritprescindrveJ Utilização de contêineres para o a-corldicio.:.
namento de carga - garantindo màior segurança e agilização
no transporte de.mercadorias _:o Brasil não dispõe ainda
de legislação específica sobre o assunto, pois a Lei n9 6.228,
de 11 de dezembro de 1975, que disciplinava a utilização e
movimentação de contêineres, no ~:;tís, foi revogada.
Para suprir essa lacuna, Srs. Senadores, o Presidente José
Samey _encaminhou ProjetO .de Lei ao Congresso Nacional,
mas-esse Projeto- está com sua. tramitação paralisada, e por
isso muitos obstáculos têm sido Colocados às operações de
contêineres.
Preocupado cOm o. p(obiemá; Q Presidente da Câmara
Brasileira de Contêineres, Dr. Sylvio Campos, esteve no Ministério da Economia, aonde encaminhou requerimento visando â extensão do prazo de dois anos para a admissão temporária do contêiner estrangeiro alugado, como forma de contornar os transtornos que têm g~~do a ausência da legislação
-. ·
-- --.
específica sobre o assunto;
OS entraves burocráticoS sãO -imensos, mas- o contêiner é o principal instrumento de viabilização do transporte internacio~al, _dadas as suas ·características de fácil adaptação dos
Vános tipos de transportes, o que justifica a insistência nessa
regulamentação e a nossa preocupaÇão com o assunto.
___ O _Congresso Nacional não pode se omitir sobre assunto
de tamanha relevância e deve votar, com urgência, o Projeto
de Lei que tramita h~ ,vários anos pelas Comissões das duas
Casas, dotando o País de uma legislação moderna que não
cause embaraços aos acordos que aSsinarenii:fs- OOm oS parses
que compõem o Mercosul.
·
Não podemos esperar mais! Os praz~s estão se esgotando
e precisamos estar prontos para discutir, em pé de igualdade,
com os nossos parceiros no Mercado Comum, o que nos impõe
decisões acertadas·_e urgentes, para que não fiquemos a reboque dos outros países do Cone SuL
Faço um apelo aos Srs. Senadores para que assumamos
o compromisso de discutir e votar o referido Projeto de Lei.
e assim estaremos dando a nossa contribuição para o fortalecimento do Mercosul e, mais do que isso, para o desenvol"imento do nosso Brasil 1 em busca da modernidade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

e
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O SR. PRESIDENTE (Bcni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães~
_ _
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB _c BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. presidente, Sr~s e Srs. Senadores
há um pesadelo rondando o '(>610 ~PCtrOquíiniCO deL'ã.maçari:
Os acidentes de .trabalho, provocados pelo eriVelhecimento
dos equipamentos das indústriãs desse centro petroquímica,
já são tantos e tão f_reqüentes que, na Bahia, discute-se onde
ocorrerá a próxima explosão de caldeira ou vazamento de
produto tóxico.
-_
É grave verificar que prOblema tão sério tenha se transformado em assunto tão corriqueiro, a ponto de gerar, nas- rodas
?e conversa dos cid~.d~?S de me':l_J::stado, UI1J.3 b9l~a de apostas
mformal, na qual se tenta adivirihar onde acontecerá O_ piOXiw
mo acidente, segundo informa uma nota publicada no jornal
Tribuna da Bahia.
Esses acidentes, que _já _provocaram, inclusive, vítimas
fatais, decorrem, como_ já d1Sse a VoSsas Excelências, da
exaustão dos equipamentos das ind~stiias _do Pólo. Essa é
a explicação técnica d_ada por tantos qUantos são chamados
a falar oficialmente sobre o assunto.
É verdade que o Pólo PctrOqU:íinlco de Camaç~ri vive,
hoje, uma das piores crises de:_ seus vinte anos de existência.
Depois de ter ~ido considerado, durante quinZe anos-, O carrochefe da economia b~iana, -feChou o ano de 1991 comum
prejuízo da ordem de_ 150 milh9_es: de dólares e uma queda
de dez por cento na sua produção em relação a_l989.-Segundo
o Sindiquímica, que congrega os empregados desse setor, Cerca de dois mil e quatrocentos operários foram demitidos este
ano. dentro de um total estimado entre quatro e cinco mil
demissões desde o início do. Governo Collor. _A Copene, a
central de matérias-primas do Pólo, encerrou 1991 com um
prejuízo de quase_ sessenta milhões de dólares, o primeiro
resultado negativo de sua história.
- ·As causas de tão maus_ resultados são várias: recessão
aqui e no exterior; baixos preços dos produtos no mercado
internacional; problemas no abastecimento de nafta, causados
pela Guerra do Golfo e_ por duas greves de funcionários da
Petrobrás; e a liberação de preços dOs produtos na recessão
inviabilizando a reposição de custos,_in~ceitável pelo mercad~
no momento do fim do controle.
Se, por um lado, essas dific1..1ldades económicaS evidentes
impedem qu~ as eiTipre~as preocupadaS com a ?egtiranç_a do
trabalho reahzem mvesttm_entos na renov(lçª--"' e manutenção
adequadas de seus_ equip_~mentos, e na preparação de seus
empregados quanto ~a normas de segurança, por outro facilitam as práticas perversas dos que menosprezam a vida humana: num ambiente recessivo e_ 9-e queda de _emprego, é mais
fácil exigir que se trabalhe em sitUaçõeS de alt_a periculosidade.
~tes são aspectos terríveis da realidade_ que não pode-mos
tgnorar. Mas, da mesma forma que não podemos deixar de
conhecê-los, também não podemos noS conTormái" com eles.
As questões de lucro nãO podem se ·sobrepor ã-vida huma~
na. As notícias dã. Crise, que vê~ do Pólo- Petrp_quírnico de
Camaçari, dão conta de sua prosperidade no passado recente.
Se as empresas que lá estão já tiVeraííf momentos de alta
lucratividadc, agora é hora de sacrifícios. E· esSe-s sacrifíCios
não podem ser contados em vidas humanas, Sr. Presidente,
Srs. Sena_dores. Já basta o sofrimerito do -desemprego.
Condições mínlm.ãs-dc segurança precisãm ser oferecidas
aos trabalhadores do Pólo de Camaçari. E -ªí entramos na
questão mais profunda deste grave· problema. Se é verdade
que o momento é de crise, e coincide com a obsolescéncia
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das instalações industriãiS do Pólo, tainbém --é -verdade qUe
existem responsabilidades, nesses acidentes, que ultrapassam
a IroOteira do meramente econõmiCô. Essas responsabilidades
são, evidentemente, das empresas que ali oPeram, e- das autoridades às quais incumbe a fiscalização no que diz respeito
às narmas de segurança no trabalho.
Não há, segundo as notícias que vêm da Bahia, resultados
concretos de um único inquérito instaurado para apurar causas
e responsabilidades nos acidentes já ocorridos. Temos aí a
ques~~o central do problema. Pessoas se ferem ou morrem,
e é corno se náda tivesse ~contecido. Isso é garantia d.C que
novos acidentes acontecerãO.
- ~ --,~ - .
Para os maus empresários. à certeza da impunidade funciona como elemento que estimula a operação de indústrias
sob guaisquer condições, com ·o objetivo do lucro máxímo,
não Importando o preço que se pague em vidas humanas.
Sabem que não terão maiores ónus com os @nos que sofrerem
seus empregados e suas famílias. Beneficiam~se do fato de
que ita nossa sociedade a corda, lamentavelmente, ainda arrebenta do lado mais fraco. Contam, também, com a legislação
que -prevê que as indenizações por Tnvalidez ou morte são
pagas pelo Estado.
Aí está, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o quadro com
os- ptincipais elementos desta tragédia cotidiana, que, pela
sua freqüência-assustadora, já pouco chama a atenção. Formase, com eles, um círculo vicioso, fruto do descaso e da tolerância com o que não deveria sei tolerado.
o-srasíl avança para novos tempos. Acabamos de atravessarum processo democrático, e-mbora extremamente peno~
s·o,-crue despertou as atenções do mundo inteiro;- quer pelo
seu rneditismo, quer pelo alto grau de civilidade_ com que
transcorreu. Demos demonstração de elevado nível de prática
política, o que nos anima a lutar por mais e mais conquistas.
Ainda convivemos, entretanto, com mazelas como a elevada
incídência de acidentes de trabalho no Pólo Petroquímico âe
camaçari.
· ,
É tempo de mudar. A prosperidade nacional precisa ser
construída em bases sólidas. O empresariado brasileiro. que
tão_ ardentemente defende nossa entrada na modernidade
precisa se livrar d'e práticaS medievais: de tão graves conS!!~
qüências.
Os acidentes de traQalho no Brasil ainda apresentam números estarrecedores. O País é recordista rriuridial em mortes
por acidentes de trabalho, com 5.355-óbiíO~ re·gistfados ~m
1991. Cada 10 mil acidentes no Brasil resultmri. n:a-rt'lórte -de
77 trabalhadores, número 410% superior ab da Itália. A cada
ano, cerca de 750 mil trabalhadores são vítimas de acidentes
de trabalho. Destes, além dos mais de 5 mil mortos. perto
de 20 mil ficam inválidos permanentemente. Fora o drama
humano, esses acidentes cus.tam ao País cerca de US$6 bilhões
por ano, segundo cálculoS do M{õistérló- do Trabalho.
De acordo com informaç_ões do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, existem apenas 600 fiscais do Ministério do
Trabalho em todo o Brasil, para inspecionar cerca de 2 milhões
de empresas, com 27 milhões de empregados segurados. Segundo o Ministério do Trabalh<?_, apenas 0.5% das empresas
brasileiras foram fiscalizadas até hoje.
-- PreCisamo-s-de medidas concretas nesse ca1npo. Melhorias
ria legislação, de modo a aumentar-a responsabilidade e as
sanÇões--aos que causarem acidentes de trabalho, aliadas a
uma fiscalização mais eficiente, certamente eStão e-ntre as irtédidas de natureza coercitiva· que o Estado pode e deve tOmar
Mas é imprescindível a colaboração do empresatiado.--sem
o
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que eles compreendam e pratiquem normas rígidas de segurança no trabalho cm suas empresas, será impossível diminuir
essas terríveis estatísticas. Não podemos menosprezar, igualmente, a preparação dos trabalhadores para a prática dessas
normas e da exigência de con-dições dignas de trabalho.
No que diz respeito aos graves fatos que vêm se repetindo
no Pólo Petroquímica de Camaçari, quero dirigir urit apelo
às empresas ali sediadas, no _sentido de que se lancem em
campanha para pôr fim a tantos acidentes. Não podemos suportar a repetição de fatos tão lamentáveis. O lucro verdadeiro
é aquele que benefiéia todos, na éonstrução sólida da prosperidade de nosso Estado e do Brasil.
Para os renitentes, os r-igore-s dã lei. É preciso que as
autoridades responsáveis pela segurança no trabalho .ajam com
rigor, apurando fatos, responsabilizando quem quer que seja
e punindo os culpados com firmeza. As sanções tém que ser
aplicadas de modo que funcionem eficazmente Para conter
a onda de acidentes que hoje Íl}tranqüiliza os trabalhadores
baianos e suas f3mi1ias~ Só assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, conseguiremos_ fechar, de uma vez por todas, a nefanda
bolsa de apostas na qual, ainda que a título de brincadeira
de mau gosto, se joga com a ocorrência do próximo acidente
no Pólo de Camaçari.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Na presente sessão,
terminou o prazo para apresentação de emendas ab Projeto
de Lei do Senado n<.> 77, de 1992, de autoria do Senador
Nelson Wedekin e outros Srs. Senadores, que altera o caput
do art. 4' da Lei n' 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe
sobre a concessão de subvenção económica nas operações
de crédito rural.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.A matéria será inCluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Presidência vai
encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-IPROJETO DE DECRÉTO LEGISLÁ.TI'VÜ
N• 73, DE 1992 .
-

(Incluído em Ordem_ do Diª noS termos do art. 353, parágrafo único, do Regiõlento Interno.)
__
Votação, em turno único, dv ProjetO de Decreto Legislativo n' 73. de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que out,Jrga concessão à J et-:- Radiodifusão
Ltda .• para explorar serviço de raçliodifusão SOJ~ora em Qnda
média na Cidade de Teresina 1 EStadO do Piauí, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Bello Parga.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
W 74, DE 1992
.
(Incluído em Ordem do Dia nos terrilOs-do art. 353~ Parágrafo único, do Regimento Interno.)
Votação, em tumoUnico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão â Rádio à Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
-

•.

em freqüência modulada na cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenárío, Relator:
Senador Beni Veras.

-3PROJETO DE DECRETO LECISLATIVO
N<' 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo úriico? do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n"' 140/91. na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
de Minas Gerais, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador
Beni Veras.

-4REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W67. DE 1992
Discussão, em turno único, n~ 304, de 1992) do Projeto
de Decreto Legislativo,_ da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em s~-u Parecer n<.> 67, de 1992 (n~ 109/91,
na Cámara dos Deputados), que aprova a adesão do Brasil
ao Convênio Multilateral para a Contimi.açãó das Atividades
do Centro Regiçmal de Sismologia para a América do Sul
- CERESIS. celebrado em 18 de julho de 1971.
O SR. PRESIOENTE(Beni Veras) -Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 minutos.)
A~O DO PRESIDENTE N• 397, DE 1992
O Presidente do Senador Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competênda que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. s~ do Ato da Comissão Diretora n"' l, de 1991, e
tendo em vista o que consta do Processo n9 013.929/9~5,
resolve rescindir, a pedido, a partir de 7 de outubro de 1992,
o contrato de trabalho, sob o regime jurídico da ConsolidaçãO
das Leis do_ Trabalho ~ do Fuf!_dO ele Garantia por Tempo de Serviço. de ASSU GUIMARAES, do emprego de Assessor
Técnico do Gabinete do Senador Pedro Teixeira.
Senado Federai, 15 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 398, DE 19n
--(fPresidente_do Senado Federal, no -uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Çomissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243. § 29 • da Lei n' 8. 112. de 1990, e no Ato
da Co~issão Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 013.682/92-0, resolve nomear FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no
Gabinete do Senador Aiuízio Bezerra.
Senado Federal, 15 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE Ne 399, DE 1992
O Presidente do Senado· Federal_, no uso de_Sllª competência regimental e regulamentar, de Conformidade Com a
delegação de competência que lhe foi outor-gada pelo Ato
da Comissão_ Ditetora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo- n\' 011.543/92-2; resolve
aposentar, por invalidez, JOSÉ NUNES RODRIGUES, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "Especial", Padrão fi, do Quadro de Pessoal do senado Federal, nos termos
do art. 40, inciso I, da Constituição d.a R~pública Fedei'ativa
do Brasil, combinado com os arts. 186, inc;iso I, § V, e 67,
da Lei n' 8.1!2, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução
(SF) n!> 87, de 1989, coin proventos integrais, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de outubro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
DESPACHO
PROCESSO Ne 1.356192-1
ASSUNTO: Inexigibilidade de LicitaÇão
Homologo a inexigibilidade de licitação para aquisiç~o,
junto a GRAPHIC- IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO
LTDA., através de Dispensa de Licitação, de uma Guilhotina
Manual, como acessório_doaparelho Dinamómetro- DI-100
recém-adquirido por este CEGRAF, com base no Parecer
n"' 200/92, favor_ável da Assessoria Jurídica, nos termos do
art. 23, I, do Decreto-Lei n' 2.300/86 e art. 20, do Ato da
Comissão Diretora n"' 31187, combiniióO Com o art. 2~ do decreto n9 30/92. Ratificação coin_o determina o ãl:'f. 24 do retromencionado dispositivo legal do art. 79 do Decreto-n~ 449/92.
Brasília, 9 de outubro de 1992. - Agaciel da Silva Maia,
Diretor Executivo.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
18~ Remúão Ordinária, realiZa-di
em 7 de outubro de 1992
Às dezessete horas e quinze minutos do dia sete de outubro de um mil novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da
Presidência, com a presença dos Ex_celentíssimos Senhores
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa,
Primeiro-Vice-Presidente, DirCeu Carneiro, Primeiro-Secretário, Márcio L3ceraa, Segundo-Secretário, Saldanha Derzi,
Terceiro-Secretário, Iram Saraiva, Quarto-Secretário,_Meira
Filho, Beni V eras e Lavoisier Maia, Suplentes.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelen~
tíssimo Senhor SenaOor Carlos Alberto De'Carli, Segundo
Vice-Presidente.
Inicialmente, o Senhor Presidente submete -à Cõmissão
Diretora estudos da administ_ração para o reajuSte da remuneração dos Senhhores Senadores e_ dos sefvidores do Senado
Federal e órgãos supcrvisionados,-Os quaiS concluem com propostas de Atos de acordo com as- tabelas d~ ~ven~~entos,
recentemente aprovadas em Lei.
A matéria é a:ritplamente di::batida, incluSive cOm o encaminhamento de reivindicações de categ_orias_ f~s:io~~is no sentido de se corrigir distorções apontadaS. A Comissão Dire~ora
conclui por um reajuste linear de 45,85% (qt:la~e_nta e cinco
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vírgula oitenta e cinco pontos percentuais), com efeitos a partir
de 1~ de setembro de 1992, na conformidade da delegação
contida na Resolução n~.sz; de 1992, do Senado Federal.
Quanto aos estudos complementares relativos à correção de
distorções em determinadas categorias funciOnais, fica fixado
que tais postulações serão apreciadas dentro dos próximos
trinta dias. Os presentes assinam os respectivos A tos consubstanciando o reajuste supracitado, que vão à publicação; bem
c.9mo, Projeto de Resolução que "Reestrutura os cargos da
Area_ de Telefonia e dá outras providências", que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa.
A seguir, o Senhor Presidente concede a_ palavra ao SenhOr Primeiro Vice-Presidente, que leva ao exame dos presen. teS, os seguintes assuntos:
___ ·_a)_ ~a~eç:er favorável ao Processo n~' 013164/92-9, em que
Nair Viana Santos requer o ressarcimento integral das despesas médico-hospitalares solicitadas no Processo n~Q10634/92-4.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer;
b) Parecer favorável à proposta do Senhor Segundo VicePresidente relativa a obras internas de adaptação no Edifício
Anexo II do Senado Federal.
O parecer é discutido e, antes de ser submetido à votação,
o Senhor Primeiro ·se-cretário solicita,-e lhe é co-néedida, -vista
da matéria.
O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor
Terceiro Secretário, que apresenta parecer favorável ao pedido de desarquivamento para revisão do processo disciplinar
que motivou a demissão do ex-servidor João Batista da Silva,
Os presentes, após discussão, aprovani o pareôet.
Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Quarto Secretár~o, q!Je ~ui? mete _ã aprecia~
ção da Comissão Diretora, os seguintes asSuntos:
a) Parecer ao Processo n' 010692/92-4, que trata de pedidos de subvenções sociais, para inclusao ria 'Proposta Orçamentária do exercício de 1993, formulados por entidades privadas, para fins do art. 6~, caput, e§ 1~. do Ato da Comissão
Diretora n~' 54, de 1988, no qual conclui faVoravelmente ã
aprovação para as entidades e nos valores indicados no parecer.
ApóS discussão, o parecer é aprovado;
b) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Grupo Brà:sileiio da União Interparlamentâr, relativa ao
primeiro trimestre de 1992 (Processo n' 005558/92-1).
.
Após discussão, o parecer é aprovado;
c) Parecer favorável à solicitação da _D~retÇ>ria~Geral no
sentido de que a Comissão Dire_t9ra autorize a ~eâtição de
despesas com passagens aé!eas da ajuda de custo concedi~
ao servidor Sebastião C. Carvalho! para tratamento de saúde
de sua esposa em São Paulo (Processo n' 005456/92-4).
Após discussão,. o parecer é aprovado;
d) Parecer favorável ã prestação de contas do Gegraf
e Funcegraf, relativa ao primeiro trimestsre de 1992 (Processo
n' 000896192-6).
.
Após discussão, o parecer é aprovado.
Com a palavra, o Senhor Presidente pronunciou-se a respeito de escolha do Senhor Primeiro Vice-Presidente para
compor a equipe ministerial do Governo. Nessa intervenção,
o Senhor Presidente referiu-se ao longo período de atuação _
parlainentar.do_ representimte do Estado do_M~ranh~o, transmitindo-lhe, em nome da Comissão Diretora e do Senado
Federal. votos de êxito na nova e importante missão que
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Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
irá asswÍlir. Agradecendo, o Senhor Primeiro Vice~Presidente
registrou o pesar com que- deixa temporariamente as funções encerrada a reunião, às dezenove horas, pelo que eu, Manoel
parlamentares, uma dec~rrência do novo chamamento, para Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
cujo exercício prometeu envidar os mesmos· esforços despendidos no Congresso Nacional, sobretudo buscando a supe- _Senhor Presidente, vai à publicação.
ração das desigualdades regionais, sendo aplaudido pelos preSala da Comissão Diretora, 7 de outubro de 1992. sentes.
Senador Mauro Beoevides, Presidente.

